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Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kocsis Róbert elnök, Antalné 

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

Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, dr. Sléder Tamás 

igazgatási irodavezető, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Kunkliné 

Dede Erika irodavezető-helyettes, Lockár Zsuzsa vezető ügyintéző, Schmiedtné Mónus Erika 

ügyintéző, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Szoboszlainé Zabos Petra Bölcsőde intézményvezető, Zabos Péterné 

HKSZK intézményvezető, Holácsik Mariann Gondozási Központ vezető 

 

A bizottság elnöke az ülést megnyitja. A bizottság elnöke az aláírt jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A bizottság elnöke javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

A Bizottság (döntéshozatalban 5 fő vett részt) 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

35/2017. (III.21.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a 2017. március 21.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének megbízásával 

kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról (A 2017. március 23-i képviselő-testületi 

ülés 17. napirendi pontja) 

          Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről (A 2017. március 23-i képviselő-

testületi ülés 3. napirendi pontja) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

3. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására (A 2017. március 23-i képviselő-

testületi ülés 5. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (A 2017. március 23-i 

képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés támogató szolgáltatás térítési díjának elengedésére 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

7. Egyebek 
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1. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 

megbízásával kapcsolatos törvényességi felhívásról 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kocsis Róbert: 

A levél röviden azt tartalmazza, hogy az önkormányzat döntése kapcsán, főszerkesztő 

asszonynak a szükséges végzettséget meg kellene szereznie 2018. december 31-ig. Történt-e 

ezzel kapcsolatosan valami fejlemény az elmúlt időszakban? Járt-e valamilyen iskolába vagy 

ezután kíván menni? 

 

Varga Imre: 

A polgármester úr előírta az intézmény vezetőjének mint munkáltató, hogy vagy a 

nyelvvizsgát szerezze meg, vagy valamilyen szakképesítést szerezzen meg. Intézményvezető 

asszony ezt tudomásul vette és nyilatkozott a tekintetben, hogy nyelvvizsga irányában 

mutatkozik leginkább lehetőség, neki van egy jogi végzettsége is, de azért nincs jogi 

diplomája, mert nincs nyelvvizsgája. De az is elképzelhető, ha talál OKJ-s tanfolyamot akkor 

azt fogja elvégezni. Amikor az ezzel kapcsolatos tájékoztatót a kormányhivatal megkapta, 

koncepciót váltott és mégis csak úgy gondolja, hogy a jogszabályoknak való nem megfelelés 

jelen pillanatban is fennáll. 

 

 Jónás Kálmán: 

Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy jogvégzett ember tudatosan jogot sért azért, hogy a 

most Tv elnököt és a hozzá közel álló főszerkesztő urat a helyén tartsa. Ez semmi másról nem 

szól, ez csak időhúzás, csak arról szól, hogy az elkövetkező önkormányzati választásokig a 

média az Ő kezükben maradjon. Lehet udvariaskodni, lehet félre beszélni, pontosan erről szól 

ez az anyag, esze ágában sincs támogatni.  

 

Kocsis Róbert: 

Tulajdonképpen az elmúlt időszakban nem történt olyan fejlemény ami alapján végzettséget, 

vagy új bizonyítványt bemutatott volna Tiliczky Katalin.  

 

A bizottság 0 igen 5 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

36/2017.(III.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a képviselő-testület 67/2016. (IV.14.) számú határozatával kapcsolatos 

törvényességi felhívást megismerte és nem veszi tudomásul. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

 

2. napirend 

 

Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről 
 

dr. Sléder Tamás: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez.  
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Jónás Kálmán: 

Van-e arról adatunk, hogy egy másik településen hány ember tartozik hasonló nagyságú 

területhez, valamint lehetségesnek látja-e legalább 1 fővel a mezőőrök létszámának az 

emelését? 

 

dr. Sléder Tamás: 

Mint az anyagban jelezte, már tavaly év elején készült előterjesztés ezzel kapcsolatban, abban 

részletesen kifejtette a létszámadatokat is, emlékei szerint 5-8 fő létszámban dolgoztak. 

Információi szerint minden érintett településen a mezőőri járulék kivetésre és beszedésre is 

került, ami Hajdúszoboszlón nincs. Másik kérdésére válaszolva, el tudná képzelni a 

létszámemelést, az anyagban tett arra említést, hogy a zártkertek felügyelete ami visszatérő 

probléma. A külterületeken nincs olyan rossz helyzet Hajdúszoboszlón, igazából a mezőőrnek 

a tevékenysége jogszabály szerint a terményeknek a védelme, a külterületen lévő eszközök 

védelme. Igazából a mezőőr tevékenysége erre fókuszálna. Egy fő felvételét igazából a 

zártkertek felügyeletére tudná elképzelni. Egyenlőre a külterület nem indokolja. Tudni kell azt 

is, hogy a mezőőrök munkabére minimálbér. 

 

Jónás Kálmán: 

Azt megoldásnak látná esetleg irodavezető úr, hogy a polgárőrséget megkérnénk az 

intenzívebb ottani járőrözésre? 

 

dr. Sléder Tamás: 

A helyszínnek a megközelítése lehet esetleg problémás, ezeknek a zárt kerteknek a nagy része 

nem a jó megközelíthetőségéről híres, a legutolsó testületi ülésen volt javaslat a zártkerti utak 

javítására, problémát okozhat akár a hivatal dolgozóinak a területre való kijutása is.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Mekkora a mezőőri járulék mértékére? 

 

dr. Sléder Tamás: 

Ha jól emlékszik felső korlátja nincs, ahol ki van vetve, ott a termőföld minőségének 

függvénye, a termelőföld nagyobb mértékű mint pld. a nádas.  

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

37/2017.(III.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a mezei őrjárat 2016-os működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására 
Varga Imre: 

Intézményvezető asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre. Szóbeli 

kiegészítése annyi lenne, hogy Hajdúszoboszlón egy óvoda van, az pedig az Egyesített 

Óvoda, így a körzethatár Hajdúszoboszló közigazgatási területe. Beóvodáztatásnál az adott 

tagóvoda körzethatárait érdemes megjelölni és azt az adott közigazgatási alapokra feltölteni. 

A bizottság és a testület is megkapott egy mellékletet, melyet dr. Sléder Tamás áttekintett, 
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hogy az utcanevek helyesen legyenek írva. Az eredeti kiküldött anyagból olyan utcák 

maradtak ki melyek külterületen vannak, illetve a dűlők: 

Sas, Jázmin, Fürdő, Ipartelep, Camping, Szent Erzsébet, Szent István park, Máv állomás, 

Kútvölgy dűlő, Meggy dűlő, Sós dűlő, Csatornakert, Vénszőlőskert, Torgyánkert, Újkert, 

tehát ezek újként kerültek be a körzetlistába, illetve házszámok lettek pontosítva. A 

Tankerület igazgatójával egyeztetve azt a javaslatot teszik a kormányhivatalnak, hogy az 

általános iskolai körzethatárokat átfedéssel határozzák meg. Ezt azt jelenti, hogy ne legyen az, 

hogy én a Bárdosba, a szomszéd pedig a Pávai iskolába viszi a gyereket. Az utca úgy lesz 

megjelölve, hogy bizonyos házszámok mindkét körzethez tartoznak, és az lesz a tankerület 

mérlegelési lehetősége. Ez most csak tájékoztató volt. Kéri a bizottságot, hogy ezzel a 

kiegészítéssel fogadja el az előterjesztést.  

 

Jónás Kálmán: 

Ez nem eredményezheti azt, hogy a Pávai iskolába még kevesebb lesz az a gyerek aki 

odajárhat? 

 

Varga Imre: 

A Pávai iskola jelenlegi körzetében kellő számú gyerek van, csak éppen nem oda mennek.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez a lista, ami a körzethatárokat tartalmazza a korábbi felülvizsgálathoz képest érdemi 

változást tartalmaz-e? 

 

Varga Imre: 

Nincs változás. 

 

Kiss Gábor: 

Javasolja, hogy az utcanevek mellé mellékeljenek térképet is, hogy melyik utca merre 

található, mivel sok utcáról nem tudja hol helyezkedik el a város melyik területén.  

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

38/2017.(III.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy  a képviselő-testület a fenntartásában lévő Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárát a település közigazgatási határával 

megegyezően jelölje ki. A tagóvodák körzethatárait az 1. sz. mellékletben meghatározottak 

szerint jelöli ki. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

39/2017.(III.21.) INESZB határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati 

rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2017. 

évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 

3/ÖK „Oktatáspolitikai célfeladat” soráról a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó, 

Bambínó és Liget óvodák 13 óvodapedagógusának a XVIII. Országos Óvodai Szakmai 

Konferencián való részvételét 95.500 forinttal támogatja. A támogatás összege útiköltségre 

használható fel. 

 

Határidő: 2017. március  

Felelős: jegyző  

 

 

5. napirend 

 

Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat minden év márciusában a térítési 

díjak meghatározásakor. Az előterjesztés első része pontosításokat tartalmaz a szolgáltatásos 

rendeletünkben, könnyebb használhatóságot, illetve jogharmonizációt követ. Jelentős térítési 

díj emelést a mellékletek nem tartalmaznak, a támogató szolgáltatásnál van némi emelés. A 

házi segítségnyújtásnál a jogszabályok ketté bontották, van egy gondozási feladatok ellátó és 

van egy segítő szolgáltatás része.  

 

Zabos Péterné: 

Csak tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy Hajdúszováton már elfogadásra kerültek az 

itt feltüntetett térítési díjak, Nagyhegyesen tegnap volt bizottsági ülés, a bizottság már 

elfogadta. A másik egy technikai jellegű dolog lenne, az 1. számú mellékletnél az intézményi 

térítési díjainál lemaradt az első táblázat felett a Hajdúszoboszló felirat.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

A bölcsődével kapcsolatban, az étkezési térítési díj nyersanyag normáját már elfogadta a 

testület, ezt azért tesszük bele a gyermekvédelmi rendeletünkbe, mert jogszabály írja elő. A 

bölcsődei gondozásra lehet a fenntartónak gondozási óradíjat megállapítani, de nálunk az 

önkormányzat 0 Ft-ban állapította meg az óradíjat.  

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

40/2017.(III.21.) 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: 2017. március 23. 

Felelős:    bizottsági elnök 

6. napirend 

 

Előterjesztés támogató szolgáltatás térítési díjának elengedésére 

 
Kunkliné Dede Erika: 
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Az önkormányzatnak van egy Helyi Esélyegyenlőségi Programja, de azon kívül is azt 

gondolja, hogy a látássérülteket segíteni kell, a HEP miatt egyébként is alapvető feladata az 

önkormányzatnak. Az intézményvezető asszony lehetővé tette a szállítást, ennek az 

ingyenessége ami feltette a kérdést, saját hatáskörben nem akart eljárni, bár az összeg 

nagysága miatt megtehette volna. A támogató szolgáltatást Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata tartja fent, ezért az ezzel kapcsolatos kérések is a szakbizottsághoz tartoznak.  

Úgy gondolja, mint az intézményi térítési díjnál, méltányossági jogköre van az 

intézményvezetőnek, itt is hasonló formában az intézményvezetőt fel kellene hatalmazni. 

Mindenképp azt javasolja, ezt most fogadják el, és a következő bizottsági ülésre egy 

javaslattal készül, melyben még nem tudja, hogy milyen formában, de átadják neki a 

hatáskört.  

 

Zabos Péterné: 

Azért fordult a bizottsághoz, mert itt rendezvényről volt szó, amikor különféle települések 

gyengén látói jöttek ide, őket hozták vitték. Előző esetben amikor az egyesület fizette akkor 

30 km volt, most pedig 85 km. Azzal együtt, hogy ez nem egy nagy összeg. 

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

41/2017.(III.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének kérését, és a 

2017. március 04.-én tartott rendezvényük alkalmával a látássérültek szállítása kapcsán 

felmerülő 4.250.-Ft szállítási költség megfizetését elengedi.  

 

Határidő: 2017. március 29. 

Felelős:   intézményvezető/irodavezető-helyettes 

 

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


