
Okirat száma: iktató: 7687-4/2016.   

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése:Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
1.1.2. rövidített neve: Szociális, Gyerjó és Eü. Szolg.  

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Idősek nappali ellátása 3000 Hatvan Hajós Alfréd u. 5. 

2 Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út. 69. 

3 Egészségügyi Szolgálat Anyatejgyűjtő  3000 Hatvan, Bástya utca 8. 

4 Védőnői Szolgálat 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17. 

5 Védőnői Szolgálat 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. 

6 Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a.  

7 Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. 

8 Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a.  

9 Bölcsőde 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. 

10 Bölcsőde 3000 Hatvan, Mohács u. 3.  

11 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

12 Család és Gyermekjóléti Központ 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

13 Idősek ellátása étkeztetés 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

14 Idősek ellátása házi segítségnyújtás 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

15 Támogató szolgálat 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2008. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:319/2007. (VIII.30.) képviselő-testületi 

határozat. 
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
2.3.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 



2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Napsugár Gyermekjóléti Intézmény 3000 Hatvan, Pázsit utca 41. 

2 
Szivárvány Szociális és Egészségügyi 
Szolgálat 

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 14.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Egészségügyi Alapellátás  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdése 
alapján, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározottak alapján a védőnői ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § alapján, 
a Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti 
szolgálat– keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti 
szolgáltatási, valamint a családsegítés szerinti feladatait. 

Család- és Gyermekjóléti Központ 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § 
alapján, szakmai támogatást nyújt a járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. 

Bölcsődei ellátás  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdése alapján. 

Szociális alapellátás  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 
alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. 
§-a, 63. §-a, 64. §-a és 65. §-a alapján családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
nappali szociális ellátás, és egyéb szociális ellátás (támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása). 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül 
 
 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 
 Védőnői Szolgálat  

Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének megőrzése, a 
betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása céljából fejti ki 
tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 



 
 Anyatejgyűjtő Állomás 
 Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló  csecsemők 
szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 
 A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 

kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- 
egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 

 
 Ifjúság-egészségügyi gondozás: 
 
 Iskola-egészségügyi Szolgálat 
 Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
 
 Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 

korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 
akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, 
élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási 
feladatokat is végez. 

 
 
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása  

  
 A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 

gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében történik. 

 
 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
 
 Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 

 
 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
 

A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív 
közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 
érdekében. Tanácsadás. 
 
 
Idősek nappali ellátása 

 
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Működteti az idősek klubját.  
 

 Gyermekek bölcsődei ellátása   
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Feladata a húsz hetes kortól a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű 
gondozása és nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-
ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai 
habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha a gyermek a harmadik életévét 
betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével – még 
továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és 



egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az 
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 
 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében  
A bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek 

részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. 

 
Család- és Gyermekjóléti szolgálat 

 A családok, gyermekek számára segítséget nyújtunk a krízishelyzethez vezető okok 
megelőzésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint életvezetési képességük 
megőrzésében. Továbbá a gyermekek segítséget kapnak törvénybe foglalt jogaik és érdekeik 
érvényesítéséhez, a szülők kötelességeik teljesítéséhez. 

  

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

A Központ szociális segítő feladataival gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, elősegíti a 
családban történő nevelkedésüket, családba való visszakerülésüket. Tájékoztatja a 
gyermekeket és családjaikat jogaik és érdekeik érvényesítéséről.  

 
 Szociális étkeztetés 
 
 Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az 

arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra 
történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell 
megszervezni.  

 
 Házi segítségnyújtás 
 
 A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 
  
 
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 889900 
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1  074031     Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2  074032     Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

4 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

5 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

6 102031 Idősek nappali ellátása 

7  104031     Gyermekek bölcsődei ellátása 



8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat 

10 104043 Család és gyermekjóléti központ 

11 107051     Szociális étkeztetés 

12 107052     Házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város és Kerekharaszt község 
közigazgatási területe. A Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a Hatvani Járáshoz 
tartozó településeken: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó. 
 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv vállalkozó 
tevékenységet nem folytat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén magasabb vezető beosztású 
közalkalmazott, igazgató áll. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati 
eljárás keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg. Az intézmény 
szervezetét érintő változásokhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2016. február 25. napján kelt, 7687-2/2016. számú alapító okiratot visszavonom.  
 
Kelt: Hatvan, 2016. november 24. 

P.H. 

 
                                                                                                             Horváth Richárd 
                                                                                                                  polgármester   
 



 
 
 
 
 
 

 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2016. november 24. napján kelt, ………………………………. 
napjától alkalmazandó 7687-3/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt: …………………..……………………………….. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 


