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I..észiilt:Csány község tnkormányzata Képviselő-testiiletének
testtiletiüléséről.
l:.zdetteimegIartott
Medve Év4 Gá Tibomé,
Józsa Zsolt József alpolgfumester,
Je]envannak: Medve Istvánpolgánnester,
ise1ők.(4 fó)
.:épr
Tanácskozásijoggal megjelent:Dr' Szentivánf-csoorósSzilviajegyző
Bangó Lászlóné csRNo e]nöke
' 3!l zökijn}.wezető: Simonyi Anett
\Iedve István polgármester:
hogy a testü]etiijlés
Megállapította'
megn'vitotta,
köszöntötte a meg'elenteket.
iilését
- képviselő-testtilet
'.iltozatképes'mivel 4 képvise]őjelen
van.
távolmaladásrrl(at.
: rbó Margit,JuhászDávid ésdI. Ködmön LeventeGergelyképviselőkjeleáék
vá]asszákmeg Gá] TibornéésJózsa
:'asolta,hogy a megjelentképviselőkjegyzőkönyv hitelesítőknek
József
képviselőket.
.o1t
egyetéItett,
ésmeghoáaa következő hatá.rozatát:
ajavaslattalegyharrgúlag
. \épviselő{estlllet
Csány községönkormányzata Képviseló-testületének
(XI.07.)számúhatározata
: É9/2012.
a 20I2.II.D7-érLmegtartottiilésérőlkészült
...:ny Község tnkományzalának Képviselő-testiilete
Gál TiboméésJózsa Zsolt Józsefképviselőket.
énekmegválasztotta
:=rzőkön1.vhitelesítőj
\ledve István polgármester:
fogadjáke].
kiküldött napirendipontokmegtfugyalását
' :'' asolja,hogy a meghívóban
ésmeghoztaa következő batifuozatát:
- iépviselő-testiiletajavaslaftal egyhangúlagegyetéÍtett'
Csány községÖnkormáüyzataKépviselő.testiiletének
.:-Dl201z. (xI.07.) számúhatározata
..jny

napirendjét
2012.novembel07-i testiiletiülésének
Képviselő-testülete
Község Önkomán'vzatlának
szelint
állapította
meg:
. ,:ö\'etkezők
\apirend :
ésTársulási
SzolgálatA1apítóokira1ának
a szocialis,GyemlekjólétiésEgészségügyi
i. E]óte{esztés
módosítására
megá1lapodásának
Előadó: dI' szentiványi.CsomósSzilviajegyző
1. napirendi pont:
szolgálatAlapítóokintának ésTfusulási
Előterjesáésa Szociális,GyermekjólétiésEgészségügyi
módosításán
megállapodásrának
Jr. sl€ D (iván} i-csomósSzilria jeg1ző:
ésEgészségügyi
miatta Szociális,Gyetmekjóléti
a megjelentekel,
hogy a jfuásokkialakítása
:.ékoztatja
kell költöznj' A korábbiközponti ólületbenajáÍásihivatalokfognakmírködni.
sl']lgálatnakújépiiletbe
:-.:Pító okirat ezen jegyzőkön}.v 1' számÍl mellékletét
képezi. A Trírsulásimegrállapodásezen
..:1zókönyv 2. szánrúmellékletét
képezl.

\::.lre István polgármester:
kiküldött szociális' Gyemekjóléti és Egészségiigyi
Szolgálat A]apító
. ::.. hogy az előtedesztésben
-:ifuól szóló határozatijavaslatota képviselő-testiilet
fogadjael.
. :.\ iselő-testületa j avaslattalegyhangúlagegyetértett
ésmeghoztakövetkezó hatiÍozatát:
t l!o1 községÖnkormányzata Képviselő-testületének
"'-L 1'012.(xI.07,) szálmúhaÚározata
a Szociális.Gyermekjóléti
:. 1 Község Képüselő-testiilete
ésEgészségüglSzolgálatAlapítóoki.alát
2012. november1' napi hatálybalépésmellett az
: .-sult öntormányzatol1.alk.jzös megegyezéssel
-i;'k

c7ér;nf hÁ.]ncíf iá.

].Z'\lapító okirat 1. pontja helyébea következő rendelkezéslép:
neve' székhelyeéscíme:
-:- {z intézmény
. ::::á1is,Gyermekjóléti
ésEgészségügyi
Szolgálat
j ' ' ' Hatvan,Kossuthtér15.,,
- :.z {lapító okint 5. pontja helyébea következő rendelkezéslép:
szerv szelvezetiegységei
éscímük:
-:. A költségvetési
:'.. szociális' GyermekjólétiésEgészségügyi
Szolgálat
családsegítőésGyermekjólétiszolgálat (szakmaivezetőiráüyításával)
3000Hatvan'Kossüthtér15.
- családsegítés
feladale]]átás
- gyermekjóléti
szolgáltatr1s
- H.iáaltásiAdósságkeze]őésTanácsadóIroda(H.A.K.tl')
.j

szociális' GyermekjólétiésEgészségügyi
szolgálat
SpeciálisGondozó Szolgálat (szakmaivezetőfuányításával)
. Pszichiátriaibetegekközösségi ellátása
ielephely:3000Hatvaí,Kossuthtér15'
- Támogató szolgálat
i.lephely:3000Hatvaí'KossuthtéI15'
- logyaIeKKa] t|oK \appá|I InlelTnen)e

lelephely:3000Hatvan,Bajcsy-Zsilinszkyút69.
Szolgálat
5.1. szociális, GyermekjólétiésEgészségügyi
Terü|etiSzociális Ellátó szolgálat (szakmaivezetőiráíyításáva])
- Időseknappaliellátása
te|ephe|y:
HajósAl|réd
u' 5'
- Hfui segítségnyúj
tás
telephely:Kossuthtér15.
. szociális étkeztetés
telephely:3000Hatvan,Kossuth1éI15'
- Jelzörendszeres
házisegiIségnyújlás
telephely:3000I.Iat\'an,
Kossuthtér15'
szolgálat
:':. szociális, GyermekjólétiésEgészségügyi
Egészségügyi
szolgálat
- Anyatejgyűjtő

j ::h.ly:3000Hatvan,Bástyau. 8.
. '::5női Szolgá}at
. :1hely:3000Hatvan'HorváthMihály út17.
3000Hatvan,Bajcsy-Zsilinszkyílt11.
-

.: r;o-eoé<7réU].iovi q7^]rÁ|qf

:: .phely:3000Hatvan'vécseyutca2/a',
3000Hatvan'BalassiBálint út25'' va1amiÍt
3000Hatvan,Bajcsy.Zsilinszl]'Ílt6.
szociális' GyermekjólétiésEgészségügyi
SzolgáIat
(szakmai
tsólcsőde
vezetőilányításáva,
: .-..sódeszékhelye:
3000}Iatvan'Hajós Alfrédu' 1'
telephelye:
--.]csőde
3000Hatva,n,Mohácsu. 3.,'
]. :pítóokilat 12.pontjahelyébea következő rendelkezés
Iép:

t

v intézményfeladatellátását szolgáló vagyon:

:'-,:..:iezésre bocsátott ingatlan ésingóvagyon Hatvan va.ros Önkormányzatiínaktirlajdona. Ez alóI
::.: képez az lntéz11'Érry
székhelye,melyet Hatvan város tnkományzata, mint a társult
:.:.!nyatok gesáola bérel.

Ha|van' Kossuth tér15.(székhely):
5233hrsz.
. hasznosalapterület:
56l ml
:

Hatvan' Balassi Bálint út25. (telephely):
2869brsz.
- közös használatú
ingatlanból|20 m2

j.

Hatvan' Bajcsy-Zsilinszlq'út6. (telephely):
2605/1hrsz- közös használatuingatlanból:18 m2

t_ -!

Hatvan' Bajcsy-ZsilinszkTút11.(telephely):2001
hrsz'
- közös használafuingatlanból:90 nf
Hatvan' Bajcsy-Zsilinszl:yút69. (telephe1y):
2288hrsz.
- telek:904m'
- hasznosalapterület:
90 m2
. Iogyatékkal
Elők NappaliIntéZnénye:
17 fő
Hatvan' Bástya u. 8' (telephely):
2690hrsz.
- közös használatuingat1arrbóI:
110m.
Hatvan' Hajós Alfréd u. 5. (te]ephely):
3978/l hlsz.
- telek:2648
m'
. hasznosalaptelület:220 m2
. Idősek K1ubja:férőhelyekszíma 40 fő
Hatvan' Hajós Alfréd u. 1' : 3978/20hrsz.
- telek:2882m'
- beépített
a.laptedlet:
1458m2
- hasznosalapteriilet:
1114m2
- Bölcsőde: férőhelyek
száma:84 fő

-

:.9.

Hatvan, I]orváth Mihá|y út17.(telephely):4568/7/A,/5
brsz.
- közös használatíl
ingatlanból:117rn:

2028fusz'
l:.10. Hatvan' Mohács u.3. (telephely):
- telek:909m'
- beépített
alaptedlet:343 m2
. hasznosalapterület:
221 m2
- Bölcsőde: férőhelyek
száma:24 fő
5296
íl:.11. Hatvan' vécs€ y u. 2/a' (telephely):
., hrsz.
- közös hasznílatú
ingatlanból:30 m2
- AZ AlapítóokiÉt l6' pontjahelyébea következó rcndelkezés
lép:
-16. Hatályba lépés:
:. költségvetési
szervszakfeladatrcndje
2010.január 1-jétőlhat yos. és2011'februal l-jei, 20i 1.júniBs
..ei.2012'mfucius20-i.2012.szeptember
1.jei,valamint2012.november1.jeihatállyalkegészítésre
.-.rii]t."
pontjahelyébea következő rendeIkezés
lép:
: {Z Alapítóokilat Zfuó rendelkezések
-Záró rendelk€ z ósek:
:. szivárviánySzociális. GyermekjólétiésEgészségügyi
Intézmény
alapítóokiÉta2010. április 15-én
::.1t hatályba'amelyet a szivaNány Szociá1is,Gyetmekjólétiés Egészségügyi
IntézménÉnntaltó
Jsulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal mó.losítottak.és a Szociális.
.l''.Imekjólétiés Egészségüg'vi
Szolgálat Intézményfefuitaltó
Tá$ulás tagjai 2012' mfucius 20-ai
:iá]1ya1'2012. szeptember1.jei hatállyal, va]amint 2012. novembel 1.jei hatállyal az alábbi
::ifuozatokkalmódosítotlak:

(....)sz. határozatá\
. '.........
'...'..../2012.
: rldog Község-tnl(ormányzataKépviselő-testülete
al,
('.'.)sz.hatrÍozatával,
'. '...''.......'...'../2012.
- sányKözség onkormányzataKépviselő-testtilete
('...)sz. hatlírozatával'
'...'.''....'........./20l2.
.:sédKözség tnkormányzataKépviselő{esttilete
-:i\anviírosÓDkonnányzalaKépviselő{estillete..''.'''...'...'...'../2012.(..'')sz.határozatával,
(..'')sz.hatfuozatáva],
-:IédKözség onlom1]n)'zataKépvise1ő-test|ilete
'.'.'....''..'...'.../2012.
..rtKözségonkolmányzataKépviselő-testiilete.'......'.'...''..''..''l2012'(''..)sz'hatáíozatáva
l . ' r É k ] l a l cKs öZ, l/ s e g o n l o r m á n ) z a L a K é p \ i s e l ö - l e 5 l ü | e l e . . ' . . ' ' ' . ' 2 0 l 2 ' 1 . ' ' . ' 1 s z ' h a r á r o z . t " r a
Község Önt<ormrínyzata
Képviselő.testülete
]::qyktjkényes
.. ' ..' .l2o72.(. ...) sz' haÍá|ozatáyal.
(.''.)sz.határozatával,
-..........12012.
:.iót.ibányaKözség onkomiínyzataKépviselő-testii1ete
(''.') sz. batározotával,
]zsaszentmáfion
Község
o.kományzata
Képviselő-testülete
:
..../2012'
.'g]aaszántóKözségonkományzataKépvíselő-testil1ete........./201,2.(.,..)sz.llatárczatáva

a fenti módosítással
egyiittelfogadjaa je]enhatáIozat
' <inyközségtnkormányzataKépviselő{estillete
képező,módosításoktalegységes
:llékletét
szerkezetbe
foglaltAlapítóokilatot' továbbál.elhatalmazza
.ar1 |'özsegpolgjrrre.Lerél
annakaláira5ara'
polgármester:
István
\IedYe
:.jÍi, hogy az előteiesáésbenkiküldöt1 szociális, GyemekjólétiésEgészségügyi
SzolgálatTrísulási
javaslalota képviselő.t,ostiilel
:.gállapodásfuólszóló határozati
fogadjael.
- képvjselő-testiilet
ajavaslattalegyhangúlag
egyetéÍtett
ésmeghoáakövetkező határozatát:
Csány községÖnkormányzataKépviselő-testületének
(XI'07.\számúhatározata
l ,12/2012.

Ktizség Képviselő-testiilete a Szociális' Gyermekjóléti és Egészségügyi szolgáa1
Társulás TársulrásiMegállapodásá1a trársultönkormáqzatokkal közös meg9gyezéssel
.:. novembel 1. napi hatrílybalépésmellett az alábbiak szerint módosítja:
1. A taxsu]ási
megállapodás5.2.pontjahelyébe
a következö rendelkezés
lep:
neve, székhelye:
,,5.2'A tárculás által fenntartoűintézmény
Szocilitis,GyemekjólétiésEgészségügyi
Szolgálat(3000Hatvan'KossuthtéIl5.),,
2. A társulásimegállapodlás
13.1.pontjahelyébea következő lendelkezés
lép:
időtaltaÍruaszól, mely valamennl tag átal
,,13.1.A tá$ulási megállapodáshat|ározatlan
töIténtjóváhagyást követően 2012. november1. napjanléphatríyba'''
3. A társuJásimegállapodásZríradékhelyébea következő rendelkezéslép:

,'zár^dék|
Jelen megállapodásta táÍsultönloÍÍn.ínyzatokaz a|ábbíhatáÍozataikkal
hagfrik jóvá:
Boldog Község ontományzata Képviselő.testiilete
7 2oo8'íl' 2s') számúhalarozala.
34 2008'(lV. 8'}számühatáfo7ata.
l l4 20l0' (xIl' l4' '
szénnűhatfuozata,28
/20l1. (]II.31.),20/2012.(I1.31.), 53/201'2.
(VII' 12.)szrímú
hatéEozata,
(..'........)szaÍ!ú'hatÍÍozaía
ésaz ............/20]'2.

Csány Község onl{ormíinyzataKépviselő-testiilete
11/2008.(I. 15.)számúhatározata'z4/2oo8.(Iv.14.) sz.ímú
hatáioza1a,
90/20|0.(x]I.,7.)
szán'\iLhatéLÍozalA2onO1
(Nn. |8.)
1. (II. 30.)számúhatfuozata27/2jlz.(1I,22.)'126/2012.
sziámú
hatiíIozata
ésa ..''..'..'/2012. (...) szálníbatfuozata

EcsédKozségtnkormányzata Képviselő-testiilete
15"]/2012.(Ix.11.)szrímúhatiírozataésa.............120|2.(''.'')számúhatrirozata

Hatvan váÍos ÖnkormányzataKépviselő-test|llete
(I.29.) szarnú
1412008.
hatiíTozat4
148/2008'(1v. 10.)sz.ímú
hatáiozata,4l212008'CVIII.28.)
szímúhatározat4 708/2010.(xII. 16.) számúhatiÍozataés 205/20||' (Iv. 28.) számü
ha|arozata93/20|2. (II. 22.)' 434/2012.(VI. 28.) számúbatÍÍozataés a ..,,,,.../2012.
haráÍozala
í''. '.. ' '. '.)sziimú
HerédKözség oúormáIyzala Képüselő-testiilete

8/2008.(I. 30') szlímú
hatalozala,51/2008.(IV. 15.)számÍlhatfuozata'263120|0.(X11.11.)
számt!határozata721201
1. ( ]. 28.)számúbataÍozata
(nI. 19.),|46/2012.(vII.23.)
5712012.
sziimirhatiírozata
ésa ..'.'..'.'../2012'(...'.)sz.ámú
hatiÍozata
Hort Község Ónl(omrányzata Képviselő-testiilete
1,02/2012.
(IX' 5.) szin(l határcZata
ésa .... '... ..D0I2 (........)számú,ha|ározata
Kerekharasá Község ontomlinyzata Képüselő-testülete
3/2008.(I. 29.) számíhatfuozdtq3,712008.
(]V. 14.)számúhatrározata'
108/2010.(XII' 23')
számúhatározata,
33/2011'(IV. 28.) szílníhatittozata
(II.2o.),
121201'2.
5212012.
(vII.29.)
sziímú
hatfuozata
ésa .........2012.(.'.. .....)számú
határozata

Nagykökényes Község túományzata Kélviselő-testiilete
1/2008.(I. 30.)számÍr
hatáíozata,
14/2008.(Iv. 9.)szímúhatrlrozat4Il20I1. (I. 12.)sziLrn,ő
lhtározat4 33/2071.(III'25.)számúhatlirozata,
18/2012.(III.19.).6612012.
(V I' 30.)szrlmú
(...')
hdtaÍozata
ésa .....' l2012.
számúhatároza1a

Pető|rbányaKözség tnJ<ormányzataKépviselő-testiilete
,7,7
|201'2.(VIJI.2z.) számílhatározataésa .. '. ...... ...../2012.(...) számúhatározata

RózsaszentmáÍtonKözség tnkoonrinyzata Képüselő{estiilete
182/2012.
(VIII.28') számúhatifuozata
ésa .. '.../2012.(...) számíhalátozata

Zagyvaszántó Község tnkormrínyzataKépviselő-testiilete
65/2012.
(VllI. 30.)sziimú
hatrírozata
(...,)számúhatároza14.,
ésa ' ............l20I2.
.sány község tnkormlányzata Képviselő-lestiiletea fenti módosítássa]egytltt elfogadja aielen határozat
:fellékletét
képező' módosításotr1(al
egységesszerkezetbefoglalt TáÍsulási megállapodást'továbbá
].liata]mMza csiíny község polgáxmesterét
alnak aláíÍáslíra.
]ÍedveIstván polgármester:
.ájékoáatjaa jelenlévóket,hogy a toinateremfelújítása
folyamatbanvan' a tervezettütembenhalad'
.lorábban silrá:ryminőségűkáfuánypapíIoskillső béjazatvolt a tomatelem tetejénjez okoáa a beázást is.
iájékoztat továbbá aról, hogy a Po]gármesteri hivata] tetőszerkezete is beáZott' Az ilatok azonnali
: artfubatöíténőátpakolásavolt indokolt a titkalsági irodából. A tetőjavítástazonaali hatíllyal meg kellett
.:ezdeni'Armak e]lenéretörtént a beázás, hogy 2006 köflil kb. 800 o0o Ft-ot költöttek a hivatal
:.iőszelkezetének
iavításáía.

I

4ékoáatja ajelenlévőket,hogy felvette a kapcsolatotBodrcginédr. Kósik lldikó üg1véddel,aki minden
íos hétenhétfőn 14:00 és16:00között jogi taIácsadást talt a Kultullxáz épületében
lévö falugazdásá
Novembel 12-énjön első alkalommal.Erről a lakosságotis éItesíteni
kell.
. szentiványi-csoEós szilvia jegyző:
ájékoáaüa ajelenlévőket,hogy a rcndszeles gyermekvédelmikedvezményki|rzetéseErzsébet-utalvány
májában töfténik a jogszabáll előírásoknakmegfelelöen. Az erre vonatkozó igénylésta hivatal mríI
István polgármester:
több kérdés,
hozztászólásnem hangzottel az iilést 14:20-kolbezfuta'
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Medve István
po|gármester

rTuuo.*-t
Gá| Tiborné
jegyzőkön1v hitelesítő
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Józsa Zso|t JózseÍ
jegyzőköry.v hitelesitő

