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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, Németi Attila bizottsági tag, 

Haller Lászlóné bizottsági tag, Szőllősi Kálmánné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Sóvágó László polgármester, dr. Korpos Szabolcs jegyző, 

dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető, Varga Imre humán közszolgálati irodavezető-

helyettes, Lőrincz László főkönyvelő, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, 

Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Szabó László városfejlesztési 

ügyintéző, Szoboszlai Lilla személyügyi referens, Schmiedtné Mónus Erika szociális 

ügyintéző, Lockár Zsuzsa vezető ügyintéző, Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes, 

Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

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

Központ intézményvezető, Zöld Ibolya HKSZK gazdaságvezető, Szoboszlainé Zabos Petra 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezető, Balla Antalné Hajdúszoboszlói 

Gyermeksziget Bölcsőde, Dr. Varga Tamás JEC igazgató-főorvos, Flenderné Muszil Éva 

Gólyahír Védőnői Bt. 

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

megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A bizottsági elnök javaslatot tett a 

napirendi pontok felcserélésére. 

A Bizottság (döntéshozatalban 7 fő vett részt) 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

201/2017. (XII.19.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. december 19-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre (A 2017. december 21-i képviselő-testületi 

ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről (A 2017. december 21-i 

képviselő-testületi ülés  5. napirendi pontja) 

Előadó: polgármester 

 

3. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására (A 2017. december 

21-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével 

kapcsolatosan (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 15. napirendi pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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5. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 16. napirendi 

pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

módosításairól (A 2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 17. napirendi pontja) 

            Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (A 2017. december 

21-i képviselő-testületi ülés 18. napirendi pontja) 

Előadó: jegyző 

 

8. Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában (A 2017. december 21-i képviselő-

testületi ülés 19. napirendi pontja) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

9. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

 

10. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról (A 

2017. december 21-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

 

Tájékoztató, bejelentések 

 
 

1. napirend 

Előterjesztés intézményi létszámbővítésre 

 
Lőrincz László: 

Az intézményi létszámbővítés 1. pontjához szeretne megjegyzést tenni abban a 

vonatkozásban, hogy a városháza takarítása érinti a Járási Hivatalt is, hisz ők is ebben az 

épületben vannak. Eddig a vállalkozó látta el mind a két helyen a takarítást, a konstrukció 

változása miatt megkeresték a Járási Hivatalt, hogy egy ilyen elképzelésünk van, mit szólnak 

ehhez a megoldáshoz. Ígéretet kaptak a tegnapi napra, hogy írásbeli választ fognak kapni. A 

mai napig nem történt meg, így nem tudják mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban. Jelen 

pillanatban 3 fővel van tervezve az intézménynél a létszámbővítés a takarítás miatt, ha ők úgy 

döntenek, hogy saját maguk oldják meg, akkor nyilván a 3 főre nem lesz szükség.  

 

Kocsis Róbert: 

Úgy gondolja, ebben a helyzetben az a praktikus, hogy elfogadják az előterjesztést, időközben 

ha módosulás van a testületi ülésen az lesz a végső döntés.  Kérdése az lenne, ha eddig 

vállalkozó látta el ezt a feladatot, akkor a csökkenés miért a polgármesteri hivatalnál 

jelentkezik? 

 

Lőrincz László: 

Azért mert a takarítószert mi vettük.  

 

Jónás Kálmán: 
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Nem merült-e fel hogy a Múzeum jelenleg 3 fő dolgozója mellé még egy főt felvesznek? 

 

Kocsis Róbert: 

A Múzeum az kulturális szféra, másik bizottsághoz tartozik. 

 

Varga Imre: 

Igazából volt róla szó, de olyan döntés született, hogy ez az előterjesztést csak ezt tartalmazza. 

Határozatlan időre szóló közalkalmazotti létszámbővítés ott nem tervezett a jelenlegi 

költségvetésben.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Javasolja az intézményi létszámbővítést. 

 

Kocsis Róbert: 

Támogatja az előterjesztést.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

202/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az alábbi határozatokat támogatta: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 

Gazdasági Szolgáltató Intézménynél az engedélyezett létszámkeretet 82,5 főről 85,5 

főre módosítja. 

 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál Hajdúszoboszló 

vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretet 52,75 főről 55 főre módosítja. 

 

Határidő:  2018. január 01-jétől 

Felelős:  Jegyző, Társulási Titkár 

 

2. napirend 

Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről 
 

Kunkliné Dede Erika: 

A 2018. évi költségvetés tervezetében egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi rész 

előirányzatait láthatjuk. Elsősorban az intézmények vonatkozásában mondhatjuk, hogy 

jelentősebb önkormányzati hozzájárulásokat látunk ahhoz, hogy működőképességük 

meglegyen. Egyeztető tárgyalásokon tisztázták, hogy mi miatt jelentős az emelkedés. A 

HKSZK-ban 25 M Ft-tal több az önkormányzati hozzájárulás a tavalyi évhez képest. A 

Járóbeteg-Ellátó Centrum finanszírozási része 66 M Ft körüli összeg. A bölcsődénél is 

emelkedések voltak, bér illetve nyugdíjazás miatt, a hozzájárulás ennek megfelelően látszik a 

tervezetben. A szociálpolitikai feladat táblában két új ellátást látunk, melyről bővebben a 

rendeletmódosításnál szeretne szólni. Örömmel látja, hogy benne van a tervezetbe a 

bárányhimlő elleni védőoltás, illetve iker és többes iker gyermekek elsősorban pénzbeli 

támogatása. Most úgy gondolja, ez az összeg fedezetet biztosít a város lakosainak a 

támogatására.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A bölcsődénél az átlagos létszám elég alacsonynak tűnik ahhoz képest, hogy mennyi a 

férőhely kapacitása. 
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Szoboszlainé Zabos Petra: 

A normatíva amit le tudnak hívni, az 74  körüli összeg szokott lenni. A férőhely számuk 90 

fő, ezt azért nem tudják elérni, mert valójában telt házzal működnek jelenleg is. A probléma 

abból van, hogy nem olyan mint az iskola amikor szeptember elején az egész osztályt 

beengedik, és onnantól van egy fix létszám. Gyakorlatilag egy-egy gyermek beszoktatása két 

hetet vesz igénybe, ami azt jelenti augusztus végétől november közepéig szoktatnak 

egyfolytában. A másik dolog, hogy van egy olyan jogszabályi kikötésük, hogy tíz napos 

hiányzás után egyetlen egy napra sem lehet a gyerekeket számba venni a normatívánál.  

 

Kocsis Róbert: 

A bölcsőde felújításával kapcsolatosan szeretné kérdezni, hogy a pályázati önerő szerepel e az 

előterjesztésben? Tartalékban van e erre elég pénz? 

 

Lőrincz László: 

Végül is látszik mennyi a beruházások összege, úgy gondolják, hogy ennek kell fedezetet 

szolgálni a 2018-ban induló beruházásokra, az hogy a képviselő-testület mely beruházások 

indítását fogja támogatni, az még kérdés lesz.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Mi látjuk ebben a bizottságban, hogy mennyien fordulnak hozzánk segítségért és hogy milyen 

pici összeggel tudunk hozzájárulni ezeknek a problémák segítéséhez. Ennek tudatában, ez a 

keret összeg kicsivel több csak az előző évihez képest. Bízunk benne, hogy nem lesz majd sok 

igény. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Úgy gondolja elég lesz az összeg, reméljük túl sok probléma nem lesz 2017 évhez képest és 

elegendő lesz ez az előirányzat.  

 

Kocsis Róbert: 

Az elhangzottakhoz csak annyit fűzne hozzá, sajnos figyelembe kell venni, ha ez az összeg 

több lenne 1-2-3 millióval, valószínű az is kevés lenne az igényekhez képest. Sajnos ez egy 

olyan terület, ahol nem tudunk lépést tartani a rászorulók igényeivel. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

203/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a 2018. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadta és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

3. napirend 

Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására 

 
Kunkliné Dede Erika szóban ismertette az előterjesztést. 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy az egyik iskolafogász Dr. Bene Ilona december 1-től nem 

dolgozik  az intézményben, de január 1-től igazgató-főorvos úr új iskolafogász doktornőt 

tudott hozni az ellátásba.  

 

Kocsis Róbert: 



6 

AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02                                                    ÉRVÉNYES: 2010.06.01. NAPJÁTÓL  

Az iker és többes iker támogatásáról szóló rész fájdalmasan aktuális, az ismert események 

folytán. Úgy gondolja, egy elfogadható tervezet született itt meg, ami egy normális esetben 

jelentős segítséget nyújthat egy ilyen gyermekáldás előtt álló családoknak. Nyilván az extrém 

esetekre felkészülni nem lehet. A bárányhimlő elleni védőoltás biztosítása több éves történet. 

Mostanra tisztázódott le, hogy ez lesz a legcélszerűbb.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Maximálisan támogatja ezt a rendeletet, mivel ebben a bizottságban erről többször volt szó. 

Nagy segítség lesz a családok számára. 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

204/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a gyermekvédelmi és egészségügyi rendeletek módosítását elfogadta és a 

képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

4. napirend 

Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével 

kapcsolatosan 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Információjuk szerint a DHKN Kft. által meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményesen 

lefolytatásra került a közszolgáltató kiválasztására vonatkozóan. Ennek a szerződésnek az 

aláírására hétfőn sor kerül. A VgZrt. fogja alvállalkozóként  ezt a tevékenységet végezni ha 

minden igaz 10 évre. A szerződés tervezetet a DHKN Kft. állította össze, mi olyan 

kiegészítéseket kértünk, és tettünk bele és el is fogadtak, amely a korábbi közszolgáltatási 

szerződésükben is benne volt. A jelenleg kialakult szállítási gyakorlaton változtatás nincs, 

ugyanabban a formában és módon fog működni ezt követően is, mint ahogy az elmúlt 

években. Nyilván a rendelet lehetőséget ad arra, a központi szabályozás is, hogy a zöld 

hulladékot el lehet helyezni a kommunális hulladékkal együtt, de az lenne a cél, hogy minél 

többen vennék igénybe azt a lehetőséget, hogy kiszállítják az átrakóba saját maguk.  

 

Kiss Gábor: 

A törött kukák cseréjét jó lenne, ha meg tudnák oldani úgy, hogy akinek nincs autója, az nem 

tudja kivinni a Vg Zrt. telephelyére.  Valami más megoldást találnának erre a problémára. A 

veszélyes hulladék elszállítását is meg kellene oldani valahogy, az üzemen kívüli hűtőgépet, 

háztartási gépet hova tegyék az emberek? 

 

Kocsis Róbert: 

Bár nincs konkrét és pontos ismeretei, de azt gondolja, a kuka cserével kapcsolatban talán 

megoldható, ha az illető betelefonál, indokolt esetben a helyszínen kicseréljék a kukát. A 

másikkal kapcsolatban annyit mondana, hogy az egységes, egy időpontban történő 

lomtalanítás megszűnt Hajdúszoboszlón, de helyette az a módszer lett bevezetve, hogy akinek 

lomtalanítás jellegű igénye van, az jelzi és érte megy a Városgazda. Ez megoldható szerinte a 

veszélyes hulladékok tekintetében is.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 
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205/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy: 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés 

mellékletét képező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötését 10 év időtartamra – 2027. december 31. napjáig - a 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. 

 

Felhatalmazza Polgármestert a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Polgármester 

               Jegyző 

 

5. napirend 

Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A központi jogszabály pici bizonytalanságot hagyott a jogalkalmazók számára. A reklám 

fogalmának a  tisztázása picit várat magára. Hivatalon belül volt egyeztetés, megnyugtatóan 

nem tudtak egymásnak választ adni hogy is kell értelmezni ezt a jogszabályt. Annyira szigorú 

és határozott megfogalmazása nincs, márpedig ebben az esetben azt gondolják, döntő 

lényeges változás lehet nem is igazán várható a településen a reklámtáblákat illetően. 

Állásfoglalást fognak kérni a jogalkotóktól. Az indulás biztos kicsit döcögős lesz. 

 

Kocsis Róbert: 

Az előterjesztésben szerepel hogy december 31-ig el kell fogadni a településképi arculati 

kézikönyvet. Ez elkészült? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Úgy tudja elkészült, csak még a szakmai véleményezés stádiumában van az anyag.  Amikor 

mindenki támogató hozzájárulása meglesz, akkor tudja a főépítész a képviselő-testület elé 

felelősségteljesen előterjeszteni.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Úgy tudja főépítész úrtól, hogy januárban kívánja testület elé vinni, mert késnek a szakmai 

vélemények. A lakossági fórum tartására is talán a héten kerül sor.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez azt jelenti a határidőbe nem fogunk beleférni. Van ennek egyébként valamiféle szankiója? 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Anyagi és egyéb szankciói vélhetően nem lesznek. A településképi anyagok elkészítése is 

késedelemmel történtek, mert egyszer vissza lett küldve bizonyos javításokkal. Ezek a 

javítások megtörténtek. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Akik a közbeszerzési eljáráson elnyerték azt a jogot, hogy elkészítik ezt a kézikönyvet, azok 

nagyon színvonaltalan munkát végeztek. Azt az anyagot kiküldeni az önkormányzat nevében 

nem lehet.  
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Kocsis Róbert: 

Valamilyen szankció lesz a készítők felé? 

 

dr. Sóvágó László: 

Nyilván feléjük valamilyen szankciónak lenni kell, bár azt mondják, hogy kijavítják. 

Nyugodtan kijelentheti nem a hivatal dolgozóiban van a hiba, hanem más külső problémák 

vannak. Amikor 250 oldalas tanulmány 225 oldalon keresztül fényképekkel van illusztrálva, 

10 oldal meg arról szól mikor találták fel a gyógyvizet és mennyi a napos órák száma, akkor 

az már minősíti mennyire megalapozott munka folyt. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

206/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendelettervezetet támogatja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 
 

6. napirend 

Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

módosításairól 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az előterjesztésben jelezték, hogy a rendeletben a teljesítés mértékét fel kell tüntetni, úgy 

küldték ki a rendeletet, hogy üresen hagyta a százalékos értéket. Még nincs információja erről 

az értékről, reméli, hogy a testületi ülésre rendelkezésre fog állni.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Látta az előterjesztésben, hogy adminisztrációs terheket is jelent, melyet részben az 

önkormányzat végez, részben a közszolgáltató.  

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Igazából az adatszolgáltatás eddig is feladata volt a közszolgáltatónak. A Vg Zrt. 

vezérigazgatója tájékoztatása szerint 8 hónapos elmaradásban van a teljesítéssel a Central Zrt.. 

 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az alábbi 

határozatot hozta: 

207/2017. (XII.19.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletmódosítást, és a 

képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

7. napirend 

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
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dr. Korpos Szabolcs: 

Érdemi kiegészítése nincs, a résztvevőknek a munkáját megköszöni, ez egy belsős anyag, 

melynek büszke a szakmai színvonalára.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Tulajdonképpen egy felülvizsgálat történt, örül, hogy jegyző úr büszke a szakmai színvonalra, 

ő ettől még jobbat szeretne csinálni. Legjobb tudomása szerint 2018-ban újat kell írniuk. Azt 

gondolja, arra kell elsősorban készülni. Reméli, hogy a 2018-as új Esély Egyenlőségi 

Programjuk ettől még bővebb, és jobb szakmai anyag lesz.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez az anyag 71 oldal, nyilván ez egy kötelező feladat volt, már kezdhetik az újat írni, majd 

ahhoz lesznek észrevételei. Elolvasta, talált benne módosítani valókat, de ezek nem lényegi 

dolgok, apróságok. Komoly feladat egy ilyen anyagot összerakni, a jövő évihez még több erőt 

és kitartást kíván.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A Gyermekek Átmeneti Otthonánál azt olvasta hogy feladat-ellátási szerződést kötünk, van 

már ilyen? Nagyon részletes, összegző anyag, sok minden van benne. Az óvodapedagógusok 

jártak továbbképzésre, nagyon soknak van képesítése, ezekből jut minden óvodába? Mert van 

olyan óvoda ahol nem tudják a különleges problémás gyermekeket fogadni. 

 

Varga Imre: 

A kérdésre azt a választ találja a legjobbnak, hogy van egy óvoda Szoboszlón, és annak az 

egy óvodának vannak tagóvodái. Minden pedagógus az óvoda alkalmazottja és nem a 

tagóvoda alkalmazottja. Ez belső szervezéssel oldható meg, az hogy helyileg hol dolgozik a 

pszichológus, gyógypedagógus az azért van, mert van egy csoport a Liget Óvodában ahová a 

halmozottan hátrányos képességű gyermekek kerülhetnek. A másik pedig, hogy a 

szakemberek tudnak úgy is dolgozni, hogy konzultálnak, és bizonyos problémákat együtt 

oldanak meg. 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

208/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát jóváhagyja, annak intézkedési 

tervében megjelölt célok végrehajtásával egyetért és a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

 

8. napirend 

Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában 

 
dr. Sléder Tamás: 

Az előterjesztés szakmai anyag, semmi politika nincs benne. A kérdésekre szívesen válaszol. 

Évek óta fennálló problémára kellett megoldást találni. 

 

Kocsis Róbert: 

Maga részéről nem talált benne politikai fennhangot.  
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dr. Sléder Tamás: 

A Kösely Zrt. területéhez közvetlenül csatlakozó, magántulajdonban lévő 12 db lakóingatlan 

és az azok megközelítését szolgáló, Kösely Zrt. tulajdonában lévő magánút belterületbe 

vonása átvezetésre  került a nyilvántartásban. Az ott élők részéről azóta folyamatos a 

megkeresés, hogy az Önkormányzat rendezze az ingatlanok címét, mivel jelenleg mindenki a 

Debreceni útfél 11. szám alatti címen található, mely jelentős problémákat okoz az ott 

élőknek. Az érintetteket levélben kerestük meg a tárgyban. Önálló utcaelnevezésre tettünk 

javaslatot, mivel a lakóházak között jelentős nagyságú üres terület, buszforduló, sőt külterületi 

rész is található. Mivel a köznyelvben sokan még ma is (Állami) Gazdaságként emlegetik a 

Kösely Zrt. tulajdonában álló jelentős nagyságú területrészt és maga a saját használatú út is a 

Kösely Zrt. tulajdona, javaslatunk a „Gazdaság utca” megnevezés volt. Ezt a visszaküldött 

válaszokban a lakók nem támogatták (egyedül a tulajdonos Zrt.), és eltérő megnevezésre is 

csak egyetlen javaslat (Emlékkert utca) érkezett, a többiek a „Bánomkerti út”-hoz 

ragaszkodnának, kérnék a Bánomkerti úti házszámozás folytatását. A közterületeknek van egy 

jellege, jelenleg pillanatban ez hiányzik  a Szilfákaljának. Jogszabály szerint lehet sétány, 

fasor, utca, ők az utca mellett döntöttek.  

 

dr. Sóvágó László: 

Most mi van feltüntetve a Szilfákalján lakóknak a lakcímkártyáján? Nyilván arra is van 

szabály, hogy a lakcímkártyát hogy kell kitölteni, és nem lehet üresen hagyni azokat a 

helyeket amiket ki kell tölteni. A Szilfákalján nagyon sok embert érint, sok lesz a morgó 

ember.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Szerinte az Okmányirodán eddig is ügyintézőtől függött, hogy beírta e a jelleget vagy sem. 

Nem tudhatjuk pontosan, hogy ez hány embert érint. Ugyanakkor lehet sokkal kevesebb 

embert érint mint amennyi valójában van, hiszen ahány hivatal annyi féle képpen rögzíthették 

a jelleget. Javasolja, hogy fogadják el ahogy igazgatási iroda vezető úr kéri.  

 

Kocsis Róbert: 

Véleménye szerint a Szilfákalján bőven ezer embert érint. Külön szavaztatná a határozati 

javaslat 1. és 2. pontját.  

Aki az 1. határozati javaslatot támogatja kézfeltartással jelezze: 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

209/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

bizottsága javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hajdúszoboszlói 7770 hrsz-ú ingatlant Bánomkerti útként nevezzék el. 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

Kocsis Róbert: 

Aki a 2. határozati javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: 

 

A bizottság 4 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

210/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hajdúszoboszlói Szilfákalja közterület jellegét „utca”-ként jelölje meg a címnyilvántartásban. 
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Határidő: 2017. december 21. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

9. napirend 

Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

 

Varga Imre: 
A Hajdúszoboszlói Városi Nyugdíjas Pedagógus Klub egy hivatalosan bejegyzett civil 

szervezet. Élik a saját civil életüket, de van egy programjuk, amikor a pedagógus arany 

diplomásokat köszöntik ebből az alkalomból. Azt fogalmazták meg maguknak, hogy nem 

kizárólag a klub tagjaira vonatkozóan teszik ezt a megemlékezést, hanem akik a városban 

laknak pedagógusok és elérték ezt a kort, és nem tagjai a klubnak. A klub nyitott és küld 

meghívót erre a rendezvényre. Az előterjesztésben megfogalmazott 25.000.-Ft helyett 

40.000.-Ft-ot javasol támogatásként odaítélni. Ez finanszírozható, jelentős összeg van még az 

oktatáspolitikai célkeret előirányzaton.  

 

Kiss Gábor: 

Módosító javaslatot szeretne tenni, legyen 50.000.-Ft a támogatás összege. 

  

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

211/2017.(XII.19.) 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 Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub 

részére, 50.000.-Ft támogatást nyújt, mely összeg a díszdiplomában részesülő pedagógusok 

megajándékozására, megvendégelésére szervezett ünnepség költségeire használható fel.  

 

Határidő:   2017. december 31. 

Felelős:       jegyző  

 

10.  napirend 

Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Tulajdonképpen a pályázat belső tartalmáról szerették volna a bizottságot és a képviselő-

testületet tájékoztatni. A pályázatot benyújtották, de a nyelvi képzést nem vállalták a 

gondozónők, mivel visszafizetési kötelezettség van. A zenei képzés neve nagyon tetszik: „kip 

kopp kopogok, bölcsődébe indulok.” Azt gondolja, színfoltja lehet a bölcsődének ez a zenei 

képzéses projekt.  

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

A nyelvvizsgával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy ennek a modulnak az volt a kitétele, 

hogy minimum 3 főnek jelentkeznie kellett volna erre a nyelvvizsgára. Összesen a 

konzorciumból nem jött össze ez a 3 fő.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Hány órás képzést kapnak ezért az összegért? 
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Szoboszlainé Zabos Petra: 

4,5 napos képzés. 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

212/2017.(XII.19.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére az „EFOP 

1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése„ elnevezésű 

pályázatról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

Tájékoztatók, bejelentések 

Dr. Sóvágó László: 
Ennek a bizottságnak fontos szerepe van a nehéz helyzetbe került emberek támogatásában. 

Beszélt a hármas ikrek apukájával, a város átvállalja a temetést, ez az egyik segítség, a másik 

pedig hogy kapnak 300.000.-Ft rendkívüli segélyt. A mai nap 25 M Ft-nál tartott a támogatás 

összege, melyet a Tündérkör Alapítvány indított az ikrek megsegítésére. Abban maradtak az 

apukával, hogy megköszönte a támogatást és ha majd tovább gyógyulnak a sebek, akkor majd 

beszélgetnek arról, hogy a továbbiakban vár e még az önkormányzattól valamiféle támogatást. 

Azt gondolja, ezt a témát le is zárhatnánk, aki adakozni akar az maga adakozzon. 

Mélységesen együtt érez a családdal, de hagyni kell most már őket élni.  

 

A bizottsági elnök az ülést 10 óra 30 perckor bezárta.  

 

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


