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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kocsis Róbert bizottság elnöke, 

Antalné Tardi Irén bizottsági tag, Németi Attila bizottsági tag, Jónás Kálmán bizottsági tag, 

Haller Lászlóné bizottsági tag, Szőllősi Kálmánné bizottsági tag,  

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs jegyző, Lőrincz László főkönyvelő, Varga 

Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dede Erika egészségügyi, szociális 

irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van:  Holácsik Marianna HKSZK intézményvezető, Szoboszlainé Zabos Petra 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezető 

 

Kocsis Róbert a bizottság elnöke az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes.  

 

A bizottság elnöke elmondta, hogy érkezett egy egyéni képviselő indítvány ( Jónás Kálmán 

képviselő indítványa), aki azt szeretné, hogy tárgyalja a bizottság és napirendre felvegyék, az 

kézfeltartással jelezze: 

A Bizottság (döntéshozatalban 6 fő vett részt) 4 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi  

határozatot hozta: 

1/2019. (I.22.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadta, hogy felvegyék a napirendi pontok közé Jónás Kálmán képviselő 

egyéni képviselői indítványát (Előterjesztés a munka törvénykönyve módosításával 

kapcsolatban). 

 

A bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.  

  

A Bizottság (döntéshozatalban 6 fő vett részt) 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül) elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a következő határozatot hozta: 

 

2/2019. (I.22.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2019. január 22-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

 

1. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2019. január 24-i 

képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (A 2019. január 24-i 

képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakma 

Programjának módosítására (A 2019. január 24-i képviselő-testület 4. napirendi 

pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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4. Hajdúszoboszló Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes, intézményvezető 

 

5. Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványa 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 
 

1. napirend 

Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására 
 

Lőrincz László: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Dede Erika: 

A rendelet 12. számú mellékletében az energetikai támogatás beépült a 11/ÖK, Civil 

szervezetek támogatása sorba. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

3/2019. (I.22.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és a képviselő-testület 

felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2019. január 24. 

Felelős:   bizottsági elnök 

2. napirend 

Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kocsis Róbert: 

Van e szándék a körzethatárok változtatására? 

 

Varga Imre: 

Várhatóan marad minden a régiben. Tulajdonképpen törvényi kötelezettsége a 

kormányhivatalnak, hogy kikérje az önkormányzat véleményét. Szakmailag megnéztük, nem 

javaslunk és nem is célszerű változtatni. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

4/2019. (I.22.) INESZB határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az általános iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A képviselő-testület felé 

javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központtal egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe véve, a körzethatárokat 

szükség esetén módosítsa. 

 

Határidő: 2019. január 24. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

3. napirend 

Előterjesztés Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai 

Programjának módosítására 
 

Dede Erika: 

Szeifertné Sas Ágnes intézményvezető-helyettes nyugdíjba vonulásával az a munkakör 

megszűnt, már ilyen munkakör nincs a bölcsődében, ezt a változást kellett az SzMSz-ben 

végigvezetni. A Szakmai Programot a központi jogszabályok változása kapcsán pedig felül 

kellett vizsgálni. Egy jól elkészített anyag, elfogadásra javasolja.  

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Egyetért Erikával, egy jól elkészített anyag. Annyit javasolna, hogy a neveket muszály 

odaírni, azok változhatnak idővel, és akkor ismét módosítani kell az SzMSz-t. Szerinte elég 

lenne csak a munkaköröket megnevezni név nélkül. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

5/2019. (I.22.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde SzMSz-ének és Szakmai 

Programjának módosítását és ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 

egységes szerkezetbe foglalt SzMSz-ét a 8 db mellékletével együtt (1. sz. melléklet) és az 

egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a 2 db mellékletével együtt (2. sz. 

melléklet) elfogadja és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2019. január 24. 

Felelős:   bizottsági elnök 

4. napirend 

 Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje 

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

A Bölcsődék Napja vasárnapra esik, a törvényi előírások szerint akkor a következő munkanap 

tartják, tehát április 21-én kedden nem lesz bölcsődei ellátás. A nyári szünet alatt kell 

elvégezniük a tetőcserét. Kijöttek a Tondach szakemberei és megállapították, hogy minőségi 

probléma van a cserepekkel. Az egész tetőt le fogják cserélni. A cserepet garanciába 

megadják az egész tetőre, de a leszedést és felrakást nekünk kell megoldani. Reméli, hogy a 3 

hét alatt kész lesznek a munkálatok. 2012-ben volt a felújítás, akkor volt tetőcsere. A tető 
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szerkezetével nincs gond, de a cserepek darabokban esnek lefele. Pedig a Tondach az egy jó 

cég. Ha 3 éven belül derült volna ki a probléma, akkor vállalták volna a leszedés és felrakás 

költségét is. A Városfejlesztési Iroda írt méltányossági kérelmet, de még nem kaptak választ 

rá.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A tetőcsere miatt jobban el tudja fogadni a két hetet, de szerinte sok a 14 nap. 

 

Dede Erika: 

Év végén a téli szünetben is zárva lesz a bölcsőde, tulajdonképpen december 20-a az utolsó 

nap, amikor nyitva tartanak.  

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Konzultált Nagy Mariann óvodavezetővel, azt mondta, nagy valószínűséggel ők sem fognak 1 

napra kinyitni.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

6/2019(I.22.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendjét 

elfogadta az alábbiak szerint: 

A 2019. évi 250 munkanapból az államilag meghatározott munkaszüneti napokon kívül 17 

munkanapot zárva tart: 

- 2019. augusztus 05-23. (tetőcsere miatt)                            14 munkanap 

- 2019. december 23.-2020. január 3. (téli szünet)   3 munkanap 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:    intézményvezető 

 

5. napirend 

Jónás Kálmán képviselő egyéni képviselői indítványa 
 

Jónás Kálmán: 

Nincs kiegészítése, esetleges kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Tisztában van e képviselő úr, hogy hány olyan társasága van az önkormányzatnak, akinél ezt 

az utasítási jogot gyakorolni lehetne? 

 

Jónás Kálmán: 

Úgy gondolja 2. 

 

Antalné Tardi Irén: 

1, a Városgazdálkodási Zrt.  

 

Jónás Kálmán: 

Köszöni a kiegészítést, ezt nem gondolta át teljesen. Akkor a 2. határozati javaslat érvényes. 

 

Antalné Tardi Irén: 
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Egyébként ez egy jó kezdeményezés. Sajnos,  a munka törvénykönyvének ez a módosítása, 

nem a dolgozók érdekeit védi.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja a 3 határozati javaslatot kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 3 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

7/2019. (I.22.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága Jónás Kálmán képviselő egyéni képviselői indítványát – Előterjesztés a munka 

törvénykönyvének módosításával kapcsolatban – nem támogatta. 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
Dede Erika: 

Tavaly a költségvetés tervezésekor már beszéltünk arról, hogy a kötelező védőoltások közé 

bekerül a bárányhimlő elleni védőoltás. 2019 januárjára taksálták, de ez most sem valósult 

meg. Ősz körül talán bekerül az oltási sorba, addig természetesen, annak rendje módja szerint 

a házi gyermekorvosok a védőnők kíséretében oltják a gyermekeket. 

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy a megbízási szerződés 

megköttetett a Bajcsy Kereskedőházzal. Folyamatban vannak az ügyfelek kiszolgálása. 

 

A bizottság elnöke a nyílt ülést 13 óra 30 perckor bezárta. 

 

 
                                                        Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


