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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Igazgatás 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

Ügyiratszám: HSZ/7760-1/2019. 

 

 

K I V O N A T  
 

az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 2019. február 26-án tartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

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

 

22/2019. (II.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2019. február 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

2. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális 

alapellátások 2019. évi térítési díjairól). (A 2019. február 28-i képviselő-testületi ülés 

9. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. (A 2019. február 28-i 

képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja) 

           Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. (A 2019. február 28-i 

képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

- Előterjesztés Cervixpathológiai XXIII. Tudományos Kongresszusára 

 

 

1. napirend 

Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

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

határozatot hozta: 

23/2019. (II.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.24.) 

önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 3/ÖK „Oktatáspolitikai célfeladat” soráról a 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére rendezvényen való részvétel költségeire 127.000 

Ft támogatást nyújt.  
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Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző  

 

2. napirend 

Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

24/2019. (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítását elfogadta, és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

3. napirend 

Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára 
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

25/2019. (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja az alábbi határozati javaslatot: 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 

(III.27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 

pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását az alábbi címmel: 

„Bölcsődei fejlesztési program - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska 

Bölcsődei Tagintézményének létrehozása” 

Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, a Hajdúszoboszló Gyermeksziget Bölcsőde 

új telephelyén bölcsődei gondozási egység létesítéséhez (2 db csoportszoba 1x 12, és 1x14 

férőhelyes kiszolgáló helyiségeivel) a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti, 5998 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlant biztosítja.  

 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsődei 

fejlesztési program”-on belül új telephelyen, 26 férőhelyes bölcsődei gondozási egység 

megvalósítását a pályázat keretében az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A projekt összes bekerülési költsége:                            bruttó 244.705.882,-Ft 

A projekt támogatási igénye:                                         bruttó 208.000.000,-Ft 

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás:    bruttó   36.705.882.-Ft 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 

megvalósításhoz szükséges saját forrást a város 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.24.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja.  

 

III. A projekt megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

- Kiviteli tervek elkészítése:                                2019.10.31. 

- Közbeszerzés, beszerzések lebonyolítása:       2020.01.31. 
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- Építési munkák megkezdése:                            2020.03.01. 

- Építési munkák befejezése:                              2020.12.31. 

- Engedélyek beszerzése:                                     2021.02.28. 

- Projekt zárása:                                                   2021.05.31.   

 

Határidő:  pályázat benyújtására 2019. március 18. 

Felelős:   jegyző 

                polgármester 

                intézményvezető 

 

4. napirend 

 Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

26/2019 (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítását 

elfogadta és a képviselő-testület elé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

27/2019(II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

a Cervixpathológiai  XXII. Tudományos Kongresszust 150.000.-Ft összeggel támogassa. 

 

Határidő: 2019. február 27. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

K. m. f. 

 

                                    /:Kocsis Róbert:/  

                                      bizottsági elnök 

 

A kivonat hiteléül: 

Hajdúszoboszló, 2019. március 06. 

 

 

Bukta Józsefné 

      leíró  

 


