
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 22-én 
8.00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan voltak távol:  
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 
 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt: 

Kérte, hogy vegyék le napirendről a meghívón feltüntetett 1. napirendi pontot: 

− Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötéséről  

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, 
ezért kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
36/2016. (IV. 22.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 22-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodás módosításáról 
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2. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 
 
 

* * * 
 

 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS , GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
37/2016. (IV. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy 
a 2015. december 31-ei hatállyal elfogadott - a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás megszüntetéséről szóló - megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja  
az alábbi változtatásokkal:  
 „- az 5.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: A megszűnés módja: általános 
jogutódlással; 
  - a következő 5/A. ponttal egészül ki: Az általános jogutód megnevezése: Hatvan Város 
Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”.  
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza 
Kerekharaszt község polgármesterét annak aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Megállapodás 
a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről 

- módosításokkal egységes szerkezetben – 
 

mely létrejött a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (továbbiakban: 
Társulás) tagjai: 

Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Horváth Richárd polgármester, székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2. 
Boldog Község Önkormányzata – képviseli: Laczkó Roland polgármester, székhelye: 3016 
Boldog, Kossuth u. 8.; 
Csány Község Önkormányzata – képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015 
Csány, Kossuth u. 2.; 
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Heréd Község Önkormányzata – képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011 
Heréd, Rákóczi u. 39.; 
Kerekharaszt Község Önkormányzata – képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye: 
3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.; 
Nagykökényes Község Önkormányzata – képviseli: Besszer Andrásné polgármester, 
székhelye: 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.; 
Petőfibánya Község Önkormányzata – képviseli: Juhászné Barkóczy Éva polgármester, 
székhelye: 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.; 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata – képviseli: Sipos Jánosné polgármester, 
székhelye: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.; 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata – képviseli: Fekete László polgármester, székhelye: 
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. 
(a továbbiakban együttesen: Társulás tagjai) között, a Társulás megszüntetésével, valamint a 
Társulás vagyonának megosztásával kapcsolatos kérdésben. 
 
A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
A költségvetési törvényben meghatározott 2014. január 1-jei lakosságszám az irányadó. 
Hatvan lakosságszáma: 21 236 fő 
Boldog lakosságszáma: 3027 fő 
Csány lakosságszáma: 2232 fő 
Heréd lakosságszáma: 1963 fő 
Kerekharaszt lakosságszáma: 1031 fő 
Nagykökényes lakosságszáma: 589 fő 
Petőfibánya lakosságszáma: 2757 fő 
Rózsaszentmárton lakosságszáma: 1985 fő 
Zagyvaszántó lakosságszáma: 1960 fő 
A Társulás tagjai közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő-
testületeik által, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján létrehozott társulásukat 2015. december 31. hatállyal 
általános jogutódlással megszüntetik az alábbiak szerint: 
 
A Társulás 
 

1.) Megnevezése: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
 
2.) Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
 
3.) Létrehozásának időpontja: 2013. 07. 01. 
 
4.) A megszüntető szerv neve:  

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás   
            Társulási Tanácsa 
 

5.) A megszűnés módja:  
Általános jogutódlással 
 

5/A. Az általános jogutód megnevezése:  
  Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 

6.) A megszűnés oka: 
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 Az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás megszűnik: ha a társulás tagjai a 88. § (2) 
bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. Az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerint a 
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás 
megszüntetéséhez. A Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel hoztak 
döntést a Társulás megszüntetéséről. A képviselő testületek döntése értelmében a tagok a 
Társulás által ellátott önkormányzati feladatot önállóan kívánják ellátni, ezért a Társulás 
tagjai a Társulás megszüntetéséről döntöttek. 
 
7.) A megszűnés időpontja: 2015. december 31. 
 
8.) A közfeladat jövőbeni ellátása: 
A Társulás megszűnését követően a települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak a 
feladat ellátásáról. 
 
9.) A Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
költségvetési szerv a továbbiakban Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt működik. 
 

10.)  A Társulás alkalmazottainak jogviszonya:  
A Társulás alkalmazottal nem rendelkezik.  
 
11.) A Társulás alá tartozó költségvetési szerv alkalmazottait Hatvan Város Önkormányzata 
tovább alkalmazza. 
 
 
12.) Iratkezelés, irat megőrzés 
A Társulás iratai Hatvan Város Önkormányzata irattárában kerülnek őrzésre, az adott iratra 
vonatkozó irat-megőrzési szabályok szerint. 
 
13.) A megszűnő Társulás kötelezettségvállalásának utolsó napja és a kötelezettségvállalás 
mértéke: 2015. december 31., legfeljebb a rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt 
pénzeszköz terhére. 
 
14.) A Társulás vagyona: 
A Társulás vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás megszűnését követően a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden ingó és ingatlan 
vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad.  
 
15. ) Pénzmaradvány: 
A Társulás pénzmaradványának kezelője – a feladatalapú költségvetési támogatás 
igénylésével összhangban –  Hatvan  Város Önkormányzata. 
 
16.) A Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítését és a kapcsolódó 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el. A Társulás finanszírozásához kapcsolódó, a beszámoló benyújtását követően 2015. 
évben kiutalásra kerülő esetleges többlet költségvetési támogatás a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat számlájára kerül. 

 
ZÁRADÉK: 
 
A Társulás megszüntetését a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:  
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Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2015. (XI.25.) számú határozatával, 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 191/2015. (XI.18.) számú határozatával, 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 762/2015. (XI.26.) számú határozatával, 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 217/2015. (XII.1.) számú határozatával, 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 120/2015. (XI.26.) számú 
határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 131/2015. (XI.23.) 
számú határozatával, Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2015. 
(XI.25.) számú határozatával, Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
310/2015. (XI.30.) számú határozatával, Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 153/2015. (XI.26.) számú határozatával. 
 
A megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el: 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Csány 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016. (..) számú határozatával, Heréd Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Kerekharaszt Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Nagykökényes Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Petőfibánya Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Rózsaszentmárton 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Zagyvaszántó 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016. (.) számú határozatával. 
 
Jelen megállapodást alulírott felek 2015. december 31-ei hatállyal elfogadták: 
 
Hatvan, 2016. április   ….. 
 
 
Boldog Község Önkormányzata   Csány Község Önkormányzata 
képviseli: Laczkó Roland polgármester képviseli: Medve István polgármester 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata  Heréd Község Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester képviseli: Kómár József polgármester 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata  Nagykökényes Község Önkormányzata 
Képviseli: Szabó Ádám polgármester   képviseli:  Besszer Andrásné polgármester 
 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata  Rózsaszentmárton Község Önkormányzata 
képviseli: Juhászné Barkóczy Éva   képviseli: Sipos Jánosné polgármester 
                 polgármester 
 
 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
képviseli: Fekete László polgármester 
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2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS FELADAT -ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
38/2016. (IV. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás alapfeladat 
ellátására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést megköti 
Hatvan Város Önkormányzatával.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Feladat-ellátási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 
KSH azonosító: 729392, adószám: 15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint 
fenntartó,  
 
másrészről Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 8., 
KSH azonosító: …………., adószám: ……………….) képviseli: Szabó Ádám polgármester, mint 
ellátást igénybe vevő között (együttesen: felek) 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában, a 41. § (6) bekezdésében valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 89. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiak 
szerint: 
 

1. Kerekhraszt Község Önkormányzata kérelmére Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az általa működtetett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat útján a házi 
segítségnyújtás alapfeladat ellátását biztosítja határozatlan időre. 

 
2. A Szoctv. 63. § (1) bekezdése alapján a „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 

igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
     a)  az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,  

           b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek  
    megtartásában való közreműködést, 

            c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való  
segítségnyújtás.”  

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 11/2008.(II.29.) rendeletének (továbbiakban: helyi rendelet) 22. §-ának megfelelően 
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Hatvan Város Önkormányzata biztosítja Kerekharaszt község illetékességi területén a házi 
segítségnyújtást.  

 
4. Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen szerződés aláírásával a helyi 

rendelet 22. §-ában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
 

5. Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget válla arra, hogy a helyi rendeletének a feladat-
ellátási szerződést érintő változásairól Kerekharaszt Község Önkormányzatát tájékoztatja. 

 
6. A szerződő felek a jelen szerződést rendes felmondással 90 napos felmondási idő mellett 

megszüntethetik. 
 

7. Amennyiben jelen szerződésre vonatkozóan a jogszabályi feltételek időközben változnak, a 
szerződő felek 30 napon belül írásban a szerződés módosítására, kiegészítésére tehetnek 
javaslatot.  

 
8. Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötésére kellő 

felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tekintetében a  …./2016.(….) számú képviselő-testületi határozata, valamint Kerekharaszt 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintetében a  …………/2016. (IV. 22…számú 
képviselő-testületi határozata biztosítja. 

 
9. A felek szerződésben nem szabályozott kérdéseire a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a helyi rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 

 
10. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére 

azonban kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, 
helybenhagyólag aláírják.  
 
Hatvan, 2016. április  
 
 Szabó Ádám Horváth Richárd  
 polgármester polgármester 
 Kerekharaszt Község Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


