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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

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

Antalné Tardi Irén bizottsági tag, Jónás Kálmán bizottsági tag, Haller Lászlóné bizottsági tag, 

Szőllősi Kálmánné bizottsági tag,  Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, Varga Imre humán 

közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

helyettes, Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Zabos Péterné HKSZK intézményvezető, Holácsik Mariann Gondozási 

Központ intézményvezető, Nyéki István Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Orosz 

János képviselő 

 

A bizottsági elnök az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A bizottsági elnök javaslatot tett plusz 

napirendi pont felvételére ((Kríziskályha megvásárlásának lehetősége).  

 

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

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

 

96/2017. (VII.04.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. július 04.-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. július 06-i képviselő-testületi 

ülés 19. napirendi pontja) 

Előadó: polgármester 

 

2. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017. július 06-i képviselő-

testületi ülés 7. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

4. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról (A 2017. július 06-i képviselő-testületi 

ülés 14. napirendi pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

5. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati 

rendelet újraalkotására (A 2017. július 06-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

6. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására (A 2017. július 06-i 

képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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7. Tájékoztatás kríziskályha megvásárlásának lehetőségéről 

Előadó: HKSZK intézményvezető 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 

megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Jónás Kálmán: 

Ismét szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy ez egy törvénytelen állapot ami a Városi 

Televízió vezetésénél van és a Járási Hivatal következő lépése az lesz hogy beperli a várost 

ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint úgy szüntethetjük meg ezt a jogsértő helyzetet, hogy 

azonnali hatállyal felmentjük a főszerkesztő asszonyt és új pályázatot írunk ki. Minden 

összefogásos delegáltat arra kér, hogy tartsuk be Magyarország törvényeit, és azonnali 

hatállyal mentsük fel a főszerkesztő asszonyt. Ez egyben a módosító indítványa.  

 

Kocsis Róbert: 

Összefoglalva akkor, Jónás képviselő úr azzal a javaslattal él a határozati javaslattal szemben, 

hogy mentsük fel azonnali hatállyal Tiliczky Katalint állásából. Kérdése az ezzel 

kapcsolatban, ha többséget kap a szavazásnál ez a javaslat, akkor lehetséges e ez? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

A képviselő-testületnek javasolja a bizottság, és a képviselő-testület mint a munkáltatói 

jogkör gyakorlója a polgármesterrel együtt megteheti a munkavállalóhoz kapcsolódó 

jogszabályok alapján (felmentési, felmondási idő alapján).  

 

Jónás Kálmán: 

A Járási Hivatal már nem először szólítja fel a képviselő-testületet, ezért még egyszer szeretné 

megerősíteni, hogy  minden összefogásos képviselő aki nem szavazza meg a módosító 

indítványomat, a város elleni jogi fellépést kockáztatja, és ez személyes felelősségük is lesz.  

 

Kocsis Róbert: 

Annyi korrigálást szeretne tenni, hogy nem a Járási Hivatal, hanem a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal küldte a törvényességi felhívást.  

Aki egyetért a módosító indítvánnyal az kézfeltartással jelezze: 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

97/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága nem fogadta el Jónás Kálmán képviselő javaslatát, mely szerint Tiliczky Katalint a 

Hajdúszoboszlói Város Televízió intézményvezetőjét mentsék fel az állásából. 

 

Varga Imre: 

A határozati javaslat itt arról szól, hogy tudomásul veszi a képviselőt-testület a 

Kormányhivatal törvényességi felhívását és módosítja a határidőt.  
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Kocsis Róbert: 

A mostani határozati javaslatban tulajdonképpen egy évvel lett rövidebb a határidő, tehát 

2019. december 31-ig kell Tiliczky Katalinnak a végzettséget megszereznie.  

 

Jónás Kálmán: 

Akkor ha jól értette, már csak két és fél évig akarjuk ezt a jogsértő állapotot fenntartani. 

 

Varga Imre: 

Természetesen a bizottság és a képviselő-testület dönthet saját belátása szerint.  Ezt csak jó 

indulattal mondta, mert ha most nemet szavaz a bizottság, akkor azt mondja, hogy ne vegye 

tudomásul a képviselő-testület a kormányhivatalnak ezt a javaslatát.  

 

Kocsis Róbert: 

A sors iróniája, hogy az elmúlt évben sehol nem indítottak ilyen jellegű képzést, így nem volt 

hova beíratkozni Tiliczky Katalinnak.  

Aki a határozati javaslatot támogatja,  kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 3 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt, Jónás 

Kálmán nem szavazott) nem támogatta az alábbi határozatot: 

98/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00800-5/2017 sz. törvényességi észrevételét tudomásul veszi. 

Tiliczky Katalin intézményvezető szükséges szakképesítésének megszerzésére vonatkozó 

határidőt módosítja. A végzettség megszerzésének legkésőbbi határideje 2019. december 31. 

napja. 

 

Határidő: 2017. július 6., illetve értelemszerűen 

Felelős: megbízott jegyző 

 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

A napközis tábor megszervezését feladatunknak tekintjük. A működtetés, fenntartás már 

állami feladat az iskolák tekintetében. A Bárdos Iskolával kötöttek egy ingyenes használatba 

vételi megállapodást az épületre, hogy ott lehessen a napközis tábor, az étkezés továbbra is 

önkormányzati feladat azt rendezik úgy ahogy kell, az eszközhasználatról csak úgy tudnak 

megállapodni, ha megvásárolják az eszközöket. Az eszköz vagy a Sportház vagy a 

Művelődési ház szertárába fog kerülni, ami olyan eszköz. A papír, ceruza, színes, radír, 

kifestő, azok mindig is voltak, mindig is elhasználták a gyerekek. A mellékletben szereplő 

listát az eszközökről az intézmény igazgatója állította össze, aki összeállította a nevelő 

testületet. Ezeket az eszközöket kérik, olyan pedagógusok vannak, akik már évek óta csinálták 

a nyári tábort, tehát tudják az igényt. 

 

Orosz János: 

Milyen étkezésben részesülnek a gyerekek? Tízórait, ebédet kapnak, vagy csak ebédet? 

 

Varga Imre: 

Ebédet biztosan fognak kapni, az igényeket pedig felmérik. Van aki igényli, van aki nem 

tudja kifizetni, az pedig rossz érzés, hogy a gyerekek fele kap tízórait, a másik fele nem mert 

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

határozatot hozta: 

99/2017. (VII.04.) INESZB határozat: 

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 Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 

részére a nyári napközis tábor eszközbeszerzésére 100.000 Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: 2017. július 6.  

Felelős: megbízott jegyző  

 

3. napirend 

 

Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására 
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs kiegészítése. 

 

A bizottság 5 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

100/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja a város 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

 

Határidő:  2017. július 06. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Nincs kiegészítése. 

 

Jónás Kálmán: 

Mi indította a többséget erre, hogy végre meglépje ezt a lépést? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A Szabadtéri Színpad kivitelezési munkálatainak megkezdésének időpontja szeptember 1-e, a 

vállalkozónak eddig az időpontig el kell bontania azokat a létesítményeket amik ott vannak 

ezen a területen. Ezt a szezont még végig tudja csinálni. Szerződés alapján szeptember 1. után 

van lehetőség felmondani a szerződését, tehát így adott a dátum és az apropója is megvan.  

 

Jónás Kálmán: 

A tervekkel kapcsolatban van valami, vagy csak a megrajzolt tervek vannak még? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Nem Ő a gazdája, hanem polgármester úr. 
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Jónás Kálmán: 

Azért kérdezi, mert ha szeptemberben felmondunk, akkor 3 hónappal a megvalósítás előtt, 

csak kell rendelkeznünk valamilyen kiviteli tervvel. Akarnak-e esetleg máshol szerződést 

kötni ezzel a vállalkozóval? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Ő ilyen egyeztetést nem folytatott a vállalkozóval. Úgy gondolja a képviselő-testület feladata 

eldönteni, hogy kívánja-e ezt a tevékenységet valahol a városban biztosítani vagy sem.  

 

Kocsis Róbert: 

Az van az előterjesztésben, hogy szeptember 01-el felmondunk. Addigra el kell bontani a 

felépítményeket? Szerinte az az idő nem lesz elég arra, hogy lebontsák ez építményeket. 

 

Orosz János: 

Körülbelül augusztus 25. körül szokott bezárni a fesztivál tér. 

 

Jónás Kálmán: 

Megkérné Orosz János képviselő urat, mivel ők kötötték a szerződés a debreceni 

vállalkozóval, hogy beszéljenek már vele, hogy amíg a szabadtéri színpadon nem fejeződik be 

a műsor, addig ne kezdjenek hozzá a saját programjaikhoz, mert elviselhetetlen a hangzavar, 

nem lehet élvezni és hallani a szabadtéri színpadon zajló műsort.  

 

Kiss Gábor: 

A szeptember 1-i határidővel a város nevében nem tud egyet érteni. Augusztus végén még sok 

a vendég a városban, ne zajoljanak az elbontással olyankor, amikor a város tele van még 

turistával. Ezt a szeptember 1-i időpontot szeptember 15-re javasolja módosítani. Sőt,  

szeptember 1.-e előtt ne is kezdjék el a munkálatokat.  

 

Kocsis Róbert: 

Kiss Gábor véleményét nem osztja, mert ha nagyon kitoljuk a határidőt, akkor a szabadtéri 

színpad munkálatait hátráltatjuk.  

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Azt javasolja, hogy a határozati javaslat második bekezdésébe építsék bele ezt a határidőt, 

úgy, hogy „Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri Bérlőt a 

szerződés megszűnésével kapcsolatosan adódó és vállalt kötelezettségeinek 2017. szeptember 

01-ig maradéktalanul eleget tenni szíveskedjen.” 

 

Kocsis Róbert: 

Aki Kiss Gábor javaslatát támogatja, az kézfeltartással jelezze: 

 

A bizottság 1 igen 1 nem 4 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

101/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága nem támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Búzavirág’94 Kft-vel a „Fesztivál tér” megnevezésű területre vonatkozóan 

megkötött bérleti szerződést 2017. szeptember 15-i határidővel mondja fel.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki Szilágyiné Pál Gyöngyi módosítával módosított határozati javaslatot elfogadja, az 

kézfeltartással jelezze: 
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A bizottság 5 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

102/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Búzavirág’94 Kft-vel 2013. április 22-én a „Fesztivál tér” megnevezésű területre vonatkozóan 

megkötött bérleti szerződést - annak 12.) pontjában foglaltakra tekintettel - 2017. szeptember 

1-jei határidővel felmondja. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri Bérlőt a szerződés 

megszűnésével kapcsolatosan adódó és vállalt kötelezettségeinek 2017. szeptember 01-ig 

maradéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 

 

Határidő:  2017. július 06. 

Felelős:    bizottsági elnök 

                  
 

5. napirend 

 

Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

önkormányzati rendelet újraalkotására 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Nyéki István: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

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

támogatta az alábbi határozatot: 

103/2017.(VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotását. 

 

Határidő: 2017. július 06. 

Felelős:   bizottsági elnök 

6. napirend 

 

Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Azt tudnunk kell, hogy a szociális szolgáltatások általában ÁFA mentesek. Nem akarjuk az 

ÁFÁ-t ráterhelni az idős ügyfeleinkre, akik igénybe veszik a szolgáltatásainkat, marad a 100.-

Ft térítési díj, a fenti változásokból a szolgáltatást igénybe vevők semmit nem észlelnek. De 

az intézmény költségvetésében nincs tervezve a szolgáltatáshoz az ÁFA tartalom, így a 

befizetendő adó összege emelkedik. Természetesen így mindhárom településen változik a 

rendelet 2/A és 2/B melléklete. A jogszabályi alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételekről mindenképp beszélnünk kellene. Az intézmény közfoglalkoztatottat 

nem ültethet gépkocsira, annak ellenére sem, hogy meg van a jogosultsága. Ami felveti azt a 

problémát, hogy szeptembertől nem lesz aki az ebédet szállítsa. Jelenleg a Támogató 

Szolgálat sofőrjei segítenek be a nyári szünetben. Az intézménynek sofőrökre lesz szüksége, 
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melyet jelen állás szerint közfoglalkoztatottal nem tud megoldani. Tisztelettel kéri a 

bizottságot, hogy javasolja a Társulás felé, hogy az intézménynek 2 sofőr álláshelyre szüksége 

lesz ahhoz, hogy az alapfeladatait el tudja látni.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez azt jelentené, hogy aki most közfoglalkoztatottként dolgozik, akkor alkalmaznák tovább, 

mint kinevezett dolgozót, vagy meg lenne hirdetve az állás? 

 

Holácsik Mariann: 

Meg lesz hirdetve az állás. Aki volt náluk közfoglalkoztatásban, de most elment, arra 

gondoltak. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Ha javasoljuk a Társulás felé, hogy bővítse az álláshelyek számát, akkor a többi 

önkormányzat is ezt teszi? A Társulásnak nincs kötött létszámgazdálkodása? 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A társulásnak van kötött létszámgazdálkodása, de itt most Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának van nagyobb súlya, mert mi nem tudjuk ellátni a feladatot, nem 

Nagyhegyes, vagy Hajdúszovát. Tehát ebben az esetben a Társulásnak kell a 2 álláshelyet 

odaadnia, de az ehhez tartozó költségvetést Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát terheli. 

Ezért merte azt mondani, hogy az önkormányzat szakbizottsága, ha egyetért azzal amit 

elmondott, akkor javasolhatja a társulás felé, hisz a feladat-ellátás is a miénk és a 

finanszírozást is nekünk kell mellétennünk.  

 

Kocsis Róbert: 

Egy javaslatot fogalmazzunk meg. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága javasolja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulásnak  - Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartójának – hogy az 

ebédszállításhoz szükséges személyi feltételeket szeptember 1-től biztosítani szíveskedjen. 

Egyúttal tájékoztatni szeretné a bizottságot, hogy pályázatot nyújtottak be a Támogató 

Szolgálatnak egy gépkocsi vásárlására.  

 

Kiss Gábor: 

Nem lehetne az ebédszállítást vállalkozóval megoldani, szerződést kötni? 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A lényeg, mind pénzbe kerül. Nem gondolja, hogy hosszú távon kifizetődő egy vállalkozót 

fizetni.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Csak tájékoztatja a bizottságot, hogy kétszer szavaz ennél a napirendnél. Egyszer a 

rendeletmódosításnál, a másik pedig amit az irodavezető-helyettes asszony most 

megfogalmazott.  

Tehát két határozat fog születni, két határozatszámmal.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki a rendelet módosítást elfogadja, az kézfeltartással jelezze.  
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A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

104/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a szociális 

szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Határidő: 2017. július 06. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

Kocsis Róbert: 

Most az tegye fel a kezét, aki az irodavezető-helyettes asszony határozati javaslatát elfogadja.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

105/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága javasolja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulásnak  - Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartójának – hogy az 

ebédszállításhoz szükséges személyi feltételeket szeptember 1-től biztosítani szíveskedjen. 

 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

Felelős:    intézményvezető/irodavezető-helyettes 

 

7. napirend 

 

Tájékoztatás kríziskályha megvásárlásának lehetőségéről 
 

Zabos Péterné: 

Nem először került már a bizottság elé a kríziskályhával kapcsolatos kérelmük. 2015-ben 

kaptak egy lehetőséget a bizottságtól, hogy a 2011-ben vásárolt kályhákat értékesíthették 

abban az esetben, ha olyan ügyfél fordult hozzájuk, akinek egyrészt anyagilag szüksége volt 

rá mert nem tudta volna másképp megvásárolni, másrészt a befolyt részletekből új kályha 

vásárlására volt így lehetőségük. Jelen pillanatban is próbálják a kályhákat visszahozni az 

ügyfelektől, ami nem egy kis feladat. Nem igazán szoktak örülni nekik a Városgazda 

munkatársai sem, hiszen a teherautóra felrakva, ott is rázkódik a kályha, nehéz úgy szállítani, 

hogy ne sérüljön meg. Valamilyen szinten jó lenne, ha tudnák úgy rendezni a kályhák sorsát, 

ami már évek óta használatban volt, és akinek tényleg szüksége van rá értékesíteni tudnák, az 

előterjesztésben egy 50 %-os árcsökkenést írt, de ez csak egy irány, a bizottság mérlegelhet. 

Szeretné, ha a bizottság lehetőséget adna az értékesítésre, egy általános vélemény alakulna ki 

ezzel kapcsolatban.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

A tisztelt bizottságnak nem csak véleményt kellene most kialakítania, hanem felhatalmazást 

adnia ebben az esetben az intézmény vezetőnek erre a tevékenységre. Sőt azt is meg kellene a 

határozatban fogalmazni, hogy a pénzügyi szabályoknak megfelelően járhat el. Ugyanis ez az 

intézmény nem kereskedelmi cég, úgy hogy ennek komoly szabályzatának kell lennie, melyet 

a gazdaságvezető az intézményvezetővel meg kell hogy írjon. Ha lenne itt egy pénzügyes 

kolléga könnyebb helyzetbe lennénk, a bizottság majd kialakítja a véleményét, de a 4 éves 

kályhákra szerinte lehet, hogy sok az 50 %-os ár.  

 

Kocsis Róbert: 
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Azt javasolná, kapjon a bizottság egy szabályzatot, vagy egy szabályozást hogy lehet, milyen 

feltételekkel odaadni az ügyfeleknek a kályhát. Amikor ezt látni fogják, akkor lesz még egy 

szavazás ebben a kérdésben. Mert most itt számos kérdés felvetődik, idő sincs rá most, hogy 

minden részletében megvitassák. A következő bizottsági ülésre alkossa meg a szabályozást az 

intézmény gazdasági és jogi szakembere. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Mi lenne, ha ezeket a kályhákat leselejteznék, mert amit leselejteznek az csökkent értéken 

van. Selejtezési szabályzata minden intézménynek van. Mind azokkal együtt, amit elnök úr 

elmondott, hogy a szakemberekkel végig kell gondolni, legálissá és szabályossá kell tenni az 

értékesítést. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Jó ötletnek tartja, mindenképp ez a cél, hogy legálissá kell tenni.  

 

Orosz János: 

Mindig vannak új jelentkezők a kályhára, vagy mindig ugyanaz a 10 ember kapja meg? 4 

évente nem megy tönkre egy kályha otthon sem. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Egyetért Orosz János képviselő úrral, de az a baj, hogy ezek az ügyfelek nem 

rendeltetésszerűen használják a kályhákat. Mindent eltüzelnek benne ami éghető.  

 

Kocsis Róbert: 

Meghallgatva Antalné Tardi Irén képviselő asszony javaslatát, jónak tartja, talán azért is, mert 

a selejtezéses szisztémának az alkalmazásával talán egyedi árakat is ki lehet alakítani a 

kályhákra. Nyilván állapotától függően, ez a kályha ennyibe kerül és kész. Jó gondolatnak 

tartja, azzal együtt amit már Ő is elmondott, hogy ez kerüljön papírra,  aki ezekkel a 

kiegészítéssel a kérelmet támogatja, szavazzon.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

106/2017. (VII.04.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága felkéri a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család-, és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetőjét, hogy a következő nyári bizottsági ülésre, a kríziskályhák értékesítésével 

kapcsolatban készítsen egy szabályozást. 

 

Határidő: következő bizottsági ülés 

Felelős:   intézményvezető 

 
A bizottsági elnök az ülést 13 óra 30 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


