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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,  Kiss Gábor bizottsági tag 

 

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

igazgatási irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, dr. Tóth Ágnes 

igazgatási irodavezető-helyettes, Varga Imre humán közszolgálati irodavezető-helyettes, 

Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

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

Központ intézményvezető, Szoboszlainé Zabos Petra Hajdúszoboszlói Gyermeksziget 

Bölcsőde intézményvezető, Dr. Varga Tamás JEC igazgató-főorvos, Dr. Borbás Viktor vezető 

háziorvos, Dr. Fucskó Csilla háziorvos, Dr. Kovács Petronella háziorvos, Dr. Zudor Ágnes 

háziorvos, Dr. Gulyás István háziorvos, Nagyné Dede Adél HGSZI intézményvezető 

 

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

megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes.  

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

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

 

154/2017. (X.17.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. október 17.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017.10.19-i képviselő-

testületi ülés 2. napirendi pontja) 

            Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi 

pontja) 

Előadó: igazgatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására (A 2017.10.19-i képviselő-testületi 

ülés 11. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés központi orvosi ügyelet kiszervezésére 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
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7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti 

Központ beszámolójáról (A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, intézményvezető 

 

8. Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa biztosításáról 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, intézményvezető 

 

9. A kályhák igénybevételének, használatának és selejtezésének szabályzata 

Előadó: intézményvezető 

 

10. Diétás étkeztetés igényének felmérése 

Előadó: intézményvezető 

 

11. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére (A 2017.10.19-i képviselő-testületi 

ülés 6. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, intézményvezető 

 

12. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde téli nyitva tartásának módosítása 

Előadó: intézményvezető 

 

13. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek módosítására 

(A 2017.10.19-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

1. napirend 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 

hónapjának végrehajtásáról 

 
Bárdos Ilona: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Az előző évekhez megszokottan most is elkészítette a szakiroda 1-7 havi felhasználását. 

Összességében a felhasználás időarányosnak mondható, de vannak ellátások, melynél a 

fedezet nem látszik elegendőnek. Az egyik a gondozási szükséglethez kapcsolódó pénzbeli 

támogatás. A lakosságszámhoz viszonyítva a városban az egy főre jutó bentlakásos 

intézmények száma nagy, ennek ellenére mivel országos lefedettségű intézmények, mégis a 

bekerülés nagyon nehézkes. A családok ellátási képessége sem javult, valamint financiális 

problémák is vannak, hiszen ezekben az intézményekben 120-160.000.-Ft-os térítési 

kötelezettség adott, és vizsgálja is minden esetben az intézmény a fizetési képességet. Azok az 

emberek, családok számára van ez az ellátás, akik nem tudják finanszírozni ezt az összeget. 

Nem gondolták, hogy ennyire népszerű lesz, illetve hogy ennyi ember jogosult lesz rá. 

Segítség képpen pályázatot nyújtott be Hajdúszoboszló Város Önkormányzata rendkívüli 

szociális támogatásra, megkaptuk a támogatási okiratot, 11 M Ft-ot pályáztunk, kaptunk 

3.360.000.-Ft-ot.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Nagyon részletes, és a táblázattal szinkronban lévő magyarázatot kaptunk. A diétás 

étkeztetéssel kapcsolatos véleményét elmondja annál a napirendi pontnál. A Dévény tornára 

szükség lenne, de képzés hányában nem valósult meg. Köszöni szépen mindenkinek a 

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

alábbi határozatot hozta: 

155/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a 2017. évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2017. október 19. 

Felelős:   bizottsági elnök 

2. napirend 

Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására 

 
Bárdos Ilona: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Azt szeretné kérdezni, hogy a Polgármesteri Hivatal mely területén dolgoznak 

közfoglalkoztatottak? 

 

Bárdos Ilona: 

Ezt most nem tudja megmondani, a saját irodájukon nincs, minden vezető a saját irodájáról 

tud nyilatkozni.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

A Szociális Irodán a 3 főből 2 bértámogatott maradt, Szabó Edit bértámogatott kolléganőnk 

szeptember 1-től elment tőlünk. Azóta 2 fővel látja el az iroda ugyanazon feladatait.  

 

dr. Sléder Tamás: 

A vagyoncsoportnál van 1 fő, az igazgatásnál 1 fő, a városfejlesztésen 2 fő, a 

közfoglalkoztatási irodán is van 3 fő. 

 

Kocsis Róbert: 

Arra kéri Bárdos Ilonát, hogy a képviselő-testületi ülésre készítsen egy pontos kimutatást 

Antalné Tardi Irén képviselő asszony részére a hivatalban dolgozó közfoglalkoztatottakról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

133/2017.(IX.05.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja a 2017. évi költségvetési rendeletről szóló 2/2017. (I.19.) számú 

önkormányzati rendelet módosítását, és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2017. október 19. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

3. napirend 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról 

 
dr. Tóth Ágnes: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 
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A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

157/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról szóló rendelettervezetet elfogadja. 

 

Határidő: 2017. október 19. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

4. napirend 

Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására 

 
Varga Imre: 

A Nevelési Tanácsadó néven ismert intézmény megyei feladatot lát el, irányításban, 

fenntartásban, a Debreceni Tankerületnél van. De szerződésben eredetileg a 

Püspökladányinak adtuk át. Mivel ott van, nekik kellene a különböző feltételeket biztosítani a 

debrecenieknek, de ha szerződésben nem kerül oda, amit velünk köt meg a debreceni 

tankerület, akkor nem tudnak ráfordítani egy forintot sem. A mellékleteket minta alapján Ő 

készítette el, és elfogadott mind a két tankerület részéről. Javasolja megszavazni a 

bizottságnak illetve a testületnek. Tulajdonképpen egy törvény végrehajtásáról van szó és 

lehetővé tesszük, hogy pénzt fordítsanak, felújítást tervezzenek a Nevelési Tanácsadó részére. 

A belső tartalom nem változott, az előzmények rész változott illetőleg az változott, hogy most 

nem vesszük vissza, és nem adjuk át, hanem egymás között oldják meg.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

158/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja az alábbi határozatot: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosítja a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központtal kötött vagyonkezelői szerződést, figyelemmel a II. fejezet 1. pontjában és 

a III. fejezet 10. pontjában meghatározottakra:  

• hozzájárul ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ átadja a Hajdú-Bihar 

megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 

Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által használt ingó és ingatlan vagyont a 

Debreceni Tankerületi Központnak. 

• törlésre kerül a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói 

Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozó szakasz. (1. sz. 

melléklelt) 

 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központot és a Debreceni Tankerületi Központot hogy, kössön átadás-átvételi 

megállapodást a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói 

Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozóan. 

 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Debreceni Tankerületi Központ átadás-

átvételi megállapodást és vagyonkezelői szerződést köt a Hajdú-Bihar megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 Hajdúszoboszló, 

Bányász u. 37.) által hasznát ingó és ingatlan vagyonra. (2. sz. és 3. sz. melléklet) 
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4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 

Sóvágó László Polgármestert, hogy a megállapodásokat aláírja. 

 

Határidő: szerződések aláírására: 2017. november 1., 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Igazából évente visszatérő programról van szó. Egy pici ajándékra kérik a támogatást. 

 

Kiss Gábor: 

Nem lehetne erre a célra elkülöníteni azt az összeget a költségvetésből, és akkor nem kellene 

minden évben kérniük? 

 

Varga Imre: 

Nem, ez így van jól, mert ez egy kialakult, és a Pedagógus Szakszervezet ezt nagyon szépen 

végre hajtja.  

 

Kocsis Róbert: 

A bizottságnak kitelik az idejéből. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

159/2017.(X.17.) 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 Városi Nyugdíjas Pedagógus 

Klub részére a díszdiplomában részesülő pedagógusok megajándékozására, 

megvendégelésére, szervezett ünnepség költségeire 35.000 Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: 2017. október 31.  

Felelős: megbízott jegyző  

 
 

6. napirend 

Előterjesztés központi orvosi ügyelet kiszervezésére 

 
Kocsis Róbert köszöntötte a megjelent háziorvosokat és igazgató-főorvos urat. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Először is azzal kezdené, ez nem mostani téma, már benne van a levegőbe már vagy két éve. 

Több próbálkozás volt már ezzel kapcsolatban. Kötelező feladataikat a háziorvosoknak 

jogszabály írja elő, hogy az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésnek megfelelően 

ellátják az ügyeleti feladataikat. Ez a kiinduló alap. Ennek rendje-módja szerint ebben a 

feladat-ellátási szerződésben le is van írva. Ez egy kétoldalú megállapodás, melyet mindkét 

fél aláír és azt végre szoktuk hajtani. Mind a két oldalról következhetnek változások, ami 
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miatt ezt a feladat-ellátási szerződést meg lehet vizsgálni. Jelen pillanatban a feladat-ellátási 

szerződés központi orvosi ügyeleti részéről van szó. Arra kéri a Tisztelt Bizottságot, ami 

anyagot a háziorvosok a polgármester úrnak átadtak, azon információk birtokában véleményt, 

kérdéseket fogalmazzanak meg és alakítson ki a bizottság egy véleményt, hogy kell e és 

milyen formában kell ezzel foglalkozni, mi lehet a módja esetlegesen. A másik dolog, a 

szakmai rész, hogy mi jó a lakosságnak, illetve a finanszírozási dolog. Tavaly novemberben 

megkeresett 3 egészségügyi szolgáltatót, megkérte őket arra, hogy árajánlatot adjanak egy 

ilyen szintű város ügyeleti ellátásával kapcsolatban. Megvannak az e-mailek, senki arra nem 

méltatta, hogy megkérdezze, miért is írt neki levelet. Ezekre választ nem kapott, felhívta 

telefonon az ügyvezetőket, hogy az emailt megkapták e, azt a választ kapta, hogy igen. Most 

kapott az ülés előtt Zudor doktornőtől egy árajánlatot, melyet ők meg tudtak szerezni, az 

Oxitrans Kft-től, ahol a szolgáltató cég, a havi szolgáltatási díjat 4,2 és 4,7 M Ft körül 

taksálja, ahol nyári időszakra 2 fő orvost számoltat fel, továbbá a feladatokat mentőtisztekkel 

láttatják el azon időszakban mikor 1 fő orvos van ügyeletben. A kalkulációban a jelenleg is 

elfogadott 3.000.-Ft orvosi és 1.000.-Ft –os szakdolgozói órabért vették figyelembe. Az 

anyagban arról is olvashattak, hogy nem igazán tartják megfelelőnek az óradíj összegét. 

Kétségtelen, hogy az országban tízszeres különbségek is vannak, a mienket egy közép 

óradíjnak ítéli. Annyit még mindenkinek tudnia kell, hogy a központi orvosi ügyelet 

működtetéséhez 10 M Ft-ot tartalmaz a költségvetés.  

 

Dr. Varga Tamás: 

Valóban már két éve húzódó probléma. Az alap kiindulás, hogy a háziorvosoknak ügyelniük 

kell, az összevont háziorvosi ügyeletet nekik kell ellátni. Abból a pénzből, ami az OEP-től és 

az önkormányzattól érkezik, abból mindig ki tudta hozni az ügyeleti rendszer működtetését. A 

szakrendelő pénzéből nem kellett hozzátenni úgymond kiegészítő forrást. Amit Erika 

felolvasott ajánlat, neki nagyon szimpatikus, megmondja őszintén, nála jobban senki nem 

szeretné, ha ezt az ellátási formát kiszerveznék, mert ezzel csak a gond van. Működött 

rendesen ez a rendszer, nem volt vele semmi probléma, aki akart ügyelt, aki nem az a cégén 

belül alkalmazott külsős munkatársakat, akik ügyeltek helyette. Nem titok, hogy Borbás 

doktor, és Gulyás doktor akik saját nevük alatt ügyelnek, az összes többi orvos alkalmaz külső 

segítőt. Amióta Zudor doktornő megérkezett, azóta az ügyeleti rendszerben mintha valami 

felbojdúlt volna. Mert minden olyan probléma ami most előkerült azóta van, mióta egy eset 

kapcsán elhatározta hogy ő most már nem akar ügyelni. Ő is kapott tőle egy olyan levelet az 

elmúlt év végén, melyet elhozott a bizottsághoz, azt megválaszolta neki, leírta az álláspontját, 

ezután egy hónapig nem voltak köszönőviszonyban. Úgy gondolja, ha jönne egy olyan cég, 

ami elviszi ezt az ügyeleti rendszert, az ügyelet működését, akkor ő lenne a legboldogabb. 

Ennek az ügyeleti rendszernek a három csatolt községet ellátó részével semmi baj nincs. 

Szépen működik, azok a háziorvosok tudják, hogy mi a kötelességük, ellátják az ügyeletet, 

sokszor egy hétig ügyel egy orvos. Ő is olvasta Zudor doktornő levelét, és úgy gondolja sok 

állítás nem igaz. Például az sem, hogy a Hajdúszoboszlói háziorvosok nevében írja, ugyanis 

mikor az előző levelet megfogalmazta és felvitte neki, utána két kolléganő is felment hozzá és 

azt mondta, „Tamás nem tudtunk mit csinálni, alá kellett írni, mert fél óránként jött, hogy 

aláírtátok már?” A másik dolog, ami elhangzott, hogy az ügyelet körülményei az átlagos 

szintet sem érik el. Ezennel meghívná a bizottság tagjait, menjenek át hozzájuk valamelyik 

nap szervezetten, végig vezeti őket, nézzék meg. Új bútort vettek, teakonyhát alakítottak ki, 

klímát szereltettek fel, az előtérben a váróban felszereltették a kamerát. Úgy gondolta 

megpróbáltak elviselhetőbb körülményeket teremteni. Most már egyre nehezebb megoldani a 

Hajdúszoboszlói ügyeletet, arra kéri a bizottságot, hogy most már csináljanak valamit, hogy 

kiszervezhessék. Ő az elmúlt héten négy céggel is felvette a kapcsolatot, megmutatta az e-

mailt Borbás doktor úrnak is, arra se méltatták hogy válaszoljanak.  
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Kocsis Róbert: 

Főorvos úrtól kérdezi, mennyi pénzre lenne szükség ahhoz, mennyit kellene még hozzátenni, 

ahhoz, hogy azt a formát választhassuk, ami az árajánlatban szerepelt? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Engedtessék meg, hogy számításokat végezhessen előtte, úgy gondolja, az az összeg, amit 

megadtak az ajánlatban tényleg annyi, akkor úgy gondolja, abból ki tudnák hozni. Az OEP 

finanszírozás és az önkormányzati támogatás ezt az összeget fedezné.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Főorvos urat kérdezné, akkor ez azt jelentené, hogy OEP finanszírozásban 50 M Ft-ot 

kapunk? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Igen. 

 

Kocsis Róbert: 

Csak az ügyeletre kapjuk ezt a pénzt? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Igen. A kistérségi ügyeletre.  

 

Dr. Borbás Viktor: 

Ő egy másik oldalról közelítené meg, hogy miért lenne jobb a kiszervezés. A jelenlegi 

asszisztens helyett mentőápoló dolgozna,  mentőtiszt lenne a jelenlegi sofőr helyett, néha újra 

élesztésnél nagy szükség lenne rá. A lakosság is komfortosabbnak érezné, ha két orvos lenne. 

Ők ezért tartanák fontosnak az ügyelet kiszervezését, pláne ha anyagilag meg is tehetnénk.  

 

Dr. Gulyás István: 

Kigyűjtötték, 2016, 2015, 2014 évek ügyeleti forgalmát, nincs számottevő ingadozás, 

december, január vagy egy augusztusi hónapot tekintve. Az viszont igaz, hogy duplája az 

országos átlagnak. Nyáron este 6 órától nő meg lényegesen, bezár a strand, jönnek oda. 

Nyáron inkább az üdülővendégek, télen inkább a helyi lakosok mennek. Nyáron mikor 

megcsíp egy darázs valakit, akkor jó lenne egy szakember, hogy vénásan egy szteroid 

injekciót beadhasson, mert arra egy körzeti ápolónőnek nincs jogosítványa. Egy mentőtiszt az 

megteheti. Bérezéssel kapcsolatban csak annyit, hogy az igaz, hogy országos szinten ez egy jó 

átlag, de az elvégzett munka viszont sokkal több. Úgy tűnhet, hogy nekik ez egy kényelmi 

szempont, de nem erről van szó, mert akkor nem csinálnák, hanem az hogy legyen 

professzionális. Az orvosi ügyelet, hogy háziorvosok látják el, megöröklődött az 50-es 

évekből. A mentőszolgálatnak már olyan lefedettsége van, hogy 15-20 perc alatt mindenütt ott 

van a mentő. A háziorvosi szolgálatok megmaradtak. Azt, amit Varga főorvos úr említett, 

hogy a háziorvosoknak ügyelni kell, zárójelben megjegyezné ez abban az esetben igaz, ha az 

önkormányzat erre kötelezi, a 4/2000. miniszteri rendelet határozottan leszögezi. Egyébként 

nincs benne a háziorvosi kötelezettségekben, hogy ügyeletet kell ellátni.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Mi lenne jó a lakosságnak, ez legyen az első szempont. Kérdezi a jelenlévőket, elfogadja e a 

lakosság, ha az ügyeleten nem a saját háziorvosait látja? Ezeknél az egészségügyi 

szolgáltatóknál meg vannak elégedve a szakmai munkán kívül az emberiességgel  is?  

 

Dr. Varga Tamás: 

Amikor szervezték az ügyeletet, akkor központi háziorvosi ügyelet volt a neve, a környező 

település polgármesterének kifejezett kérdése volt, hogy a saját háziorvosai ügyeljenek. Ők 
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elvárják azt, hogy éjszaka ismerős arcokat lássanak a lakosok. Amiket Gulyás doktor 

mondott, már ők is felismerték, és 3 hónapja már 3 mentőápoló is dolgozik az ügyeletben.  

 

Kocsis Róbert: 

Két kérdés merült fel, az egyik hogy mi lehet az oka, hogy ezek a cégek válaszra se méltatják 

a megkereséseket? A másik pedig, hogy az őszi, téli, tavaszi hónapokban is ugyanolyan a 

terheltség mint nyáron, lehet e ennek olyan magyarázata, hogy bizonyos szempontból 

kényelmi megfontolások vezetik a pácienseket, nem nappal mennek mert nagy a sor stb. 

A bólogatásból látja, hogy ez egy élő dolog. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Ezek mind profitorientált szervezetek, ők ebből a pénzből tartják el magukat. Amikor látták 

azokat az adatokat, amiket mindegyiknek elküldött, lakosságszám, nemek szerinti megosztás, 

lehet úgy ítélték meg, hogy nem kecsegtet akkora mértékű profittal, amibe érdemes lenne 

belefolyni. Még azt sem írták vissza, hogy elnézést kérnek, de ilyen formában nem működik.  

 

Dr. Zudor Ágnes: 

Telefonon beszélt velük, azt mondták ők így megkeresésre árajánlatot nem adnak, 

amennyiben meghirdetésre kerül a dolog, azonnal fognak jelentkezni és küldenek egy 

szabályos pályázatot, előre így nem tudnak mit mondani, ha lesz pályáztatás, akkor 

jelentkeznek. 

 

Jónás Kálmán: 

Azért vannak itt, hogy a lakosság érdekeit képviseljék, de el tudják fogadni az orvosok 

álláspontját is, hogy ők teljesen másképp képzelik el, mint ahogy a mostani helyzet van. Ez a 

cég, amely küldött most árajánlatot, szerepelt azok közt a cégek közt, melyeket Erika is 

megkeresett?  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Igen, szerepelt. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Igen, szerepelt. 

 

Jónás Kálmán: 

Akkor ennek mi az oka vajon? 

 

Dr. Zudor Ágnes: 

Azt mondták árajánlatot nem tudnak küldeni, csak egy tájékoztatást tudnak küldeni. 

Elmondtam, hogy az önkormányzathoz kerül a tájékoztatásuk. 

 

Jónás Kálmán: 

Akkor ez nem tekinthető hivatalos árajánlatnak? 

 

Dr. Zudor Ágnes: 

Nem. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Semmiképp sem. Nem tudjuk, hogy bruttó vagy nettó ár. Most 10 M Ft-ot kell hozzátenni, 

vagy 35 M Ft-ot?  
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Jónás Kálmán: 

Megoldás lehet e az, hogy hivatalosan kiírjunk egy ilyen pályázatot? Mindenképp 

elfogadhatónak tartaná, még akkor is dönthetünk ebben a kérdésben. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Amennyiben pályázatot írunk ki, akkor döntenünk kell.  

 

Jónás Kálmán: 

Mindenképpen ezt tartaná a legjobb megoldásnak. Van e az ügyelő háziorvosok közül, aki 

részt akarna venni abban az ügyeleti rendszerben? 

 

Dr. Gulyás István: 

Ez úgy szokott lenni, hogy a saját dolgozóikat előnybe létesítik. Telefonon megkeresték Ebes 

és Kabai ügyeletes orvosait, ők szívesen megszabadulnának az ügyelettől, a Hajdúszováti 

doktornő azt mondta, őt nem zavarja a mostani rendszer sem, amennyiben ki lesz szervezve, 

nagyon szívesen ügyel.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Jogilag ez sokkal bonyolultabb. Központi orvosi ügyeletet látunk el, de nem a központi orvosi 

ügyeletre írnánk ki a pályázatot, hanem Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára írhatunk ki, 

és akkor a központi orvosi ügyeletnek vége.  

 

Dr. Gulyás István: 

A cégek nem csak egy várost látnak el, hanem a csatolt községeket is, innentől kezdve 

kistérségi az ellátás. Akkor viszont az OEP finanszírozás is magasabb, mindenképp ez a 

praktikusabb.  

 

Jónás Kálmán: 

Mindenképp találni kell valami praktikus megoldást, mert így ahogy ment, így nem mehet 

tovább.  

 

dr. Sléder Tamás: 

Azért kérdezte, hogy ez nettó vagy bruttó mert nem mindegy. Közbeszerzési eljárást kell 

akkor kiírni. Felmerült benne olyan kérdés is, hogy milyen gépjárművel látják el, sok minden 

felmerül, az ottani eszközhasználat stb. Több adatra, információra lenne itt szükség. El 

kellene dönteni, hogy mikorra szeretnénk. Közbeszerzési tervek között nem szerepel, már 

októbert írunk. Január, vagy június? A költségvetést már novemberben tervezni kell.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

A szándékot el kell dönteni, és ehhez valamennyi költségvetési finanszírozást beletenni,  az 

egyeztető tárgyalások majd utána kezdődhetnek.  

 

Kiss Gábor: 

Ez egy nagyon kényes és összetett kérdés, ami előttünk van. Induljunk ki abból, hogy ezt a 

bizottságot a szoboszlói emberek azért küldték ide, hogy az ő problémájukra megoldást 

találjanak. Az hogy mennyibe kerül az részletkérdés, meg kell találni arra a lehetőséget, hogy 

megoldjuk a problémát. Véleménye szerint meg kell pályáztatni, utána majd a jelentkezők 

között lehet választani. Kizártnak tartja, hogy az ügyeleten a szoboszlói lakosok ismert 

arcokat akarnak látni, Hajdúszováton, vagy Nagyhegyesen el tudja képzelni, de itt nem. 

Véleménye szerint a képviselő-testület vegye napirendre a témát.  
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Dr. Borbás Viktor: 

Annyit szeretne elmondani, hogy amikor a polgármester úrhoz vitték ezt a levelet, akkor a 9 

háziorvos közül 8 ott volt, egy csak azért nem, mert éppen rendelt, mert valakinek ott kellett 

maradnia a JEC-be. De Ő is egyetért a többiekkel. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Számára ez anyagi kérdés, hogy tud e egy önkormányzat és mennyit az orvosi ellátásra 

fordítani. A másik pedig szakmai kérdés, mely az egész országban jellemző, nincs megfelelő 

mennyiségű szakember a feladat ellátásához. Az, ami le van írva a levélben, hogy egy orvos 

kevés az ügyeletben, azt maximálisan elfogadja. Ami megdöbbentette az, hogy sok beteg nem 

rendelési időben megy a háziorvosához, hanem inkább az ügyeletet keresi fel. Miért is van 

ez? Lehet, hogy ezen is el kellene gondolkodni, hogy ennek is mi lehet az oka? Ezek olyan 

dolgok, amelyeken mindenkinek el kell gondolkozni. Nem gondolja, hogy az a beteg, aki 

rendelési időben nem a saját háziorvosát választja, hanem ezt teszi, akkor valami más húzódik 

meg a háttérben. Szakmai szempontból mindenképp az lenne a jó, ha annyi szakember 

végezné ezt a feladatot, hogy minden lakos megelégedésére végezhesse ezt a munkát, és a 

finanszírozásról sem szabad megfeledkezni. Borbás doktor úrtól kérdezi, hogy a háziorvosok 

szokták segíteni az ügyeleti beosztást? 

 

Dr. Borbás Viktor: 

Megkérdezi ki mikor szeretne ügyelni, és úgy próbálja összeállítani a beosztást több kevesebb 

sikerrel.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Olyan elvárás van, hogy kinek mennyit kell ügyelni? 

 

Dr. Borbás Viktor: 

Mindenkinek egy hétvégét kell, egy szombatot, vagy egy vasárnapot, vagy egy ünnepet. Van 

olyan orvos, aki szeret inkább hétvégén ügyelni, mindenkinek igazságosan ugyan annyit kell.  

 

Dr. Sléder Tamás: 

Rákeresett a neten, Mátraderecskén közbeszerzési eljárást írtak ki, az OEP támogatáson felül 

havonta 2,2 M Ft-ot kérnek még. Ez csak egy példa volt, hirtelen ez jött fel a keresésben. 

 

Kocsis Róbert: 

Összegezné az elhangzottakat, mindenki megnyilvánult ebben a kérdésben aki akart, aki nem, 

az valószínű egyetért azzal, hogy a jelenlegi rendszer változtatására van szükség. Vannak még 

kérdések, nem lényegtelen a finanszírozás, melynek minden ága bogát nem látjuk. Dr. Sléder 

Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy költségvetés következik. Tehát a bizottság amennyiben 

úgy dönt, hogy meg akarja formálni, melynek pályázati kiírás lehet a végeredménye, azt elő 

kell készíteni. Az előterjesztés utolsó mondata az, hogy a kérelemben leírtakat megtárgyalni 

és véleményt nyilvánítani szíveskedjenek. Úgy gondolja, hogy ennek eleget tettek, a 

háziorvosok által aláírt levelet mindenki elolvasta, kérdéseket feltették, a válaszokat 

meghallgatták. Viszont ahhoz, hogy ennek a hosszútávú megalapozott döntést meghozzák 

ebben a kérdésben, további információra, előkészítésre és valóságos előterjesztés elkészítésére 

van szükség. Most itt az egyik fél nyilatkozott meg, a háziorvosok, de szükség lesz a főorvos 

úr írásbeli munkájára, illetve a hivatalnak is hozzá kell tenni az előterjesztéshez. Elsődleges 

szempont az ember és a szakmaiság, de fontos szempont az anyagiak. Ahhoz, hogy ezt minél 

előbb rendbe tegyük, megfelelő pályára állítsuk ezt a kérdést, úgy gondolja még egy 

bizottsági ülésre mindenképp szükség van, ahol a lehetőségek ki vannak bontva anyagi és jogi 

szempontból is. Köszöni mindenkinek a részvételt, hogy elmondta a véleményét, azzal 

függesztené fel ezt a témát, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön egy olyan 
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előterjesztés, ami tartalmazza azokra a fontos kérdésekre is a választ, melyre most nem 

tudtunk megnyugtató megoldást találni.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Testületi előterjesztésről beszélünk? 

 

Kocsis Róbert: 

Testületi anyagnak kellene lenni, mert bizottsági szinten megtárgyalhatjuk, de dönteni a 

testületnek kell.  

 

dr. Sléder Tamás: 

Úgy gondolja, az lenne a helyes megoldási mód, ha a testület megmondaná, hogy a 

finanszírozás az egy adott tétel, azon felül mennyit hajlandó azért fizetni, hogy ez ki legyen 

szervezve. Ha belefér egy pályázat, akkor azt le lehet bonyolítani, ha nem akkor vannak 

hatályos kétoldalú szerződések melyeket be kell tartani. Persze lehet kérni módosítást, melyet 

a másik fél vagy elfogad, vagy nem. A következő ülésre megnézi, mit írnak más 

településeknél, hány orvossal, mennyiért stb. Nem tolonganak a piacon a cégek.  

 

Dr. Gulyás István: 

Csak a megközelítésre szeretné azt mondani, hogy egy gazdasági ember racionálisan számok 

szerint gondolkodik, azt azért ne felejtsük el, hogy egy ember élet nem egy járda. Egy 

járdaépítés húzódhat, de soha senki ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy azért történik meg a 

baj, mert nem volt ügyelet. A mostani üzemeltetési mód felett eljárt az idő. 

 

Kocsis Róbert: 

Ő is azt mondta, hogy változásra van szükség. Ugyanakkor az önkormányzatnak úgy kell 

formába önteni, hogy ismét hosszú évtizedekre működőképes legyen. Ahhoz pedig minden 

vonatkozását végig kell gondolni. Minden információ és kellő megfontolás birtokában 

alakíthassák ki, ami az önkormányzatnak és elsősorban a betegeknek a legjobb.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Mindenképp azt szeretné, hogy minőségi javulás is legyen, ha erre pénzt költünk. 

Mindenképpen két orvos kell, olyan árajánlatot ne is kérjünk, ahol egy orvos szerepel.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Akármilyen formát keresünk, az nagyon fontos, minőségi munkavégzés legyen. Aki nem 

teljesíti, jogkövetkezménnyel lecserélhető legyen, és legyen helyette valaki más. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki az elhangzott, általa megfogalmazott összegzéssel egyetért, az kézfeltartással jelezze: 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

160/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a központi orvosi ügyelet kiszervezésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, 

kérdéseiket, észrevételeiket feltették a megjelent háziorvosoknak. A bizottság ahhoz, hogy 

hosszútávú, megalapozott döntést hozzon ebben a kérdésben, további információra, 

előkészítésre és konkrét adatokat tartalmazó testületi előterjesztés készítésére van szükség. 

Ezért felkéri az Egészségügyi, Szociális Irodát készítsen a következő testületi ülésre 

előterjesztést, mely tartalmazza azokra a fontos kérdésekre is a választ, melyre most nem 

tudtunk megnyugtató megoldást találni.  
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Határidő:  következő testületi ülés 

Felelős:    egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

                 igazgató-főorvos 

 

7. napirend 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és 

Gyermekjóléti Központ beszámolójáról 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Szóban ismertette az előterjesztést. 

 

Zabos Péterné: 

Próbálták szűkre fogni a beszámolót,  5 település 6 szakfeladatát elég nehéz. Igyekeztek úgy 

összeállítani, településeket egymás mellé állítva, hogy azért látszódjanak bizonyos 

tendenciák, különbségek. Az összegzésbe beleírta az akkori problémákat, ami azóta nem 

csökkent, mondhatni növekedett. Családsegítőre, szakemberekre lenne szükség. Ugyanannyi 

emberrel nem 3, hanem 5 település feladatait látják el. A központban nagyon megterhelő a 

kollégáknak. Az a csoda, hogy 50 nagyon problémás család eseteit tudják agyban követni. A 

másik dolog, hogy 2018. januárjától úgy néz ki, hogy szociális diagnózis készítő 

szakembernek is kell lenni, akiknek most országos szinten elkezdték a képzését. Egy régi 

szemléletnek a folytatása lenne, ezt csinálják már a családsegítők. Amire viszont sokkal 

nagyobb szükség lesz, úgy néz ki 2018. szeptemberétől bevezetik, az iskolai és óvodai 

szociális munkás. Ezt a feladatot úgy néz ki az intézmény fogja megkapni. Ez plusz 4 főt fog 

jelenteni, hogy hova fogják tenni őket, nem tudja. Nagyon kinőtték már az épületet. Nem 

tudják már tovább bővíteni az intézményt, ez egy olyan probléma lesz melyet meg kell oldani.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Nem tartaná lehetetlen dolognak, hogy a Bocskai u. telephely melletti ingatlan eladó, azt ott 

kellene bővíteni.  

 

Holácsik Mariann: 

Most egy gépkocsivezetőjük van, egy közfoglalkoztatottal. Február 28-án vége, utána nem 

foglalkoztathatják tovább gépkocsivezetőként.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

161/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. 

évi működéséről és munkájáról szóló beszámolót elfogadja és a képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja.  

 

Határidő:2017. október 19. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

8. napirend 

Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa biztosításáról 

 

Kunkliné Dede Erika: 
Nincs kiegészíteni valója. A Gazdasági Bizottságnak kell benyújtania az előterjesztést, csak 

tájékoztatásul tárgyalja az INESZB is. 
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Zabos Péterné: 
Nincs hozzáfűzni valója.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

162/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az alábbi határozatot támogatta: 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

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

11/ÖK sora „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” soráról/terhére: 

- krízis tűzifa vásárlás biztosítására 400.000.-Ft keretösszeget a 10. számú melléklet 14/ÖK 

sorára átcsoportosítva, 

- krízisszálló működtetésére 600.000.-Ft és a gázszámla fedezetére 145.785.-Ft, összesen: 

745.785.-Ft összeget a 11. számú melléklet 9/M sorára átcsoportosítva. 

 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

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

12/ÖK sora „Civil szervezetek és intézmények támogatása” soráról/terhére : 

- Idősek Napi rendezvénysorozat lebonyolításához 450.000.-Ft, 

- „Mindenki karácsonya” rendezvény lebonyolításához 250.000.-Ft támogatást nyújt, 

összesen: 700.000.-Ft összegben.  

III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a II. 

pontban foglalt feladatok, valamint a krízisszálló működtetését/végrehajtását a 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Hajdúszoboszló, 

Kossuth u. 15. szám alatti intézmény, támogatási szerződés alapján hajtja végre.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős:     intézményvezető 

                  Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgató 

                  egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

 

 

9. napirend 

A kályhák igénybevételének, használatának és selejtezésének szabályzata 

 
Zabos Péterné: 

Csak annyit szeretne mondani, hogy kért segítséget szakembertől, hogy el tudják készíteni a 

szabályzatot. Jelenleg 13 kályhájuk van, átvizsgáltatták, ebből 6 javításra szorul.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez a szabályzat most minden kályhával kapcsolatos kérdést orvosol? 

 

Zabos Péterné: 

Igen, átfogó szabályzat. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A helyszínen lévő kályhák is átvizsgálásra kerültek? 

 

Zabos Péterné: 

Bent is és volt amit a helyszínen is.  
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Kunkliné Dede Erika: 

Amennyiben egyetért vele Piroska és a bizottság is, szeretne pár pontosítást, javítást 

eszközölni: 

- ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4. pont, elég évente a nyilvántartást ellenőrízni 

- A KÁLYHÁK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE 6.pont, 

szakszerűbb a megfagyás szó helyett kihűlés és fagyásveszélyt írni, 

- A KÁLYHÁK SELEJTEZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE 4. pont, - szakvéleményének 

figyelembe vételével – illetve a 6. pont, be szeretné szúrni azt, hogy elkülönítetten 

kezeli az intézmény. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

163/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ által 

készített „A kályhák igénybevételének, használatának és selejtezésének szabályzata” című 

szabályzatot a módosításokkal elfogadja. 

 

Határidő:2017. október 25. 

Felelős:  intézményvezető 

 

 

10.  napirend 

Diétás étkeztetés igényének felmérése 
Zabos Péterné: 

A diétás és a speciális étkeztetés az két külön téma. A speciális étkeztetés szigorú 

szabályokhoz kötött, amit biztosítani nagyon nagy költség lenne, de viszont nagyon jó dolog 

lenne a településen. A diétás étkeztetés az időseket érinti, egy szociális konyha működtetésére 

lenne nagy igény, ahol tényleg csak az időseknek főznének, az intézmény egyéb 

rendezvényeire is meg tudnák ott oldani a főzést, ezt lenne talán a legjobb megoldás.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Így van, sok mindent megoldana egy szociális konyha.  

 

Kocsis Róbert: 

Az illetékestől, kérne egy olyan szellemű anyagot, ami azt vizsgálja, hogy rentábilis lenne egy 

szociális konyha kialakítása, ami mindent tud, kihasználva az adottságokat. 

 

Nagyné Dede Adél: 

Nem tud semmi újat mondani a mostani helyzetnél, mert az iskolákban lévő konyhák 

szükségesek az iskolák ellátására, egyedül itt a kollégiumban van lehetőség, vagy pedig egy 

teljesen új konyha kialakítására lenne szükség.  

 

Kocsis Róbert: 

Akkor a kollégiumi konyha alkalmas lenne erre a feladatra? 

 

Nagyné Dede Adél: 

Igazából most 700 főre van engedélyük, amibe beleférnek. 

 

Kocsis Róbert: 

És a felszereltség, a személyzet alkalmas arra, hogy a speciális igényeknek megfeleljen? 
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Nagyné Dede Adél: 

Mármint speciális étkeztetésre? Arra nem. Arra semmi nem megfelelő. Új helyiségekre lenne 

szükség, másik raktár stb.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Most egyforma ételt főzünk gyereknek és felnőttnek egyaránt? 

 

Nagyné Dede Adél: 

Igen.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Annak idején a kollégiumi konyhán két menü közül lehetett választani. Zsúfoltságot jelentett 

a szakácsnőknek, hogy nem egy, hanem két fajta menüt kellett 11-re elkészíteni. Az biztos, 

hogy a szociális konyhára kiszállított menü nem ugyanaz volt, mint amit a középiskolás diák 

fogyasztott el. Szerinte más az igénye az idős embereknek, mint a diákoknak.  

 

Nagyné Dede Adél: 

Most teljesen ugyanaz, de nem egyszerre főzik meg.  

 

Zabos Péterné: 

Álmodott egy nagyot, Bocskai utca konyhában gondolkoznának, akkor ott a szállítást is meg 

lehetne spórolni. Többször fordul az autó, elhozza a kollégiumból az ebédet, utána kiszállítja 

az időseknek. Ha helyben van a konyha, akkor bizonyos mennyiségű ételt ki lehet adni 

azonnal az ügyfeleknek. Nem beszélve arról, ha rendezvény van, nem kellene mindig 

megkérni a kollégium konyháját hogy pld. a hurka-kolbászt csak ők tudták megsütni, mert 

nem volt akkora nagy tepsiük.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

164/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ diétás 

étkeztetés igényének felméréséről készült beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő:- 

Felelős:  - 

 

11. napirend 

Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Utolsó lehetősége a kisgyermek nevelőknek, hogy diplomát szerezzenek. Ez egy elvi 

hozzájárulás, igazából 100 %-ban finanszírozott, legalábbis most még így tudják. Csak 

javasolni tudja, hogy ezt a pályázatot benyújthassák, ehhez a pályázathoz mindenképp 

társulnunk kell, vagy konzorciumi tagként, vagy vezetőként. Mi csak konzorciumi tagok 

szeretnénk lenni.  

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Nincs kiegészíteni valója. Most a kisgyermek nevelőik gimnáziumi érettségivel dolgoznak, és 

vagy egy felsőfokú szakképzettségük, vagy egy böszörményi két éves felsőfokú szakképzés, 
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vagy egy OKJ-s felsőfokú tanfolyammal lehet ezt az állást betölteni. Most az lenne az álmuk, 

hogy minél több kisgyermek nevelőjük megkapja ezt a végzettséget.  

 

Kocsis Róbert: 

Hány embert érint ez a dolog? 

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Igazából 4-5 kisgyermek nevelő aki erre vállalkozna. Legtöbbjük már 50 éves kor felett van, 

illetve borzasztóan félnek a nyelvtől. Most behoztak olyat az új kiírásba, hogy aki a nyelvi 

képzésre jelentkezik, 66 %-nak nyelvvizsgát kell tenni a jelentkezők közül. Biztatja őket, 

hogy ilyen lehetőségük nem lesz, ahol ingyen biztosítanak mindent.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Azt gondolja, támogatni kell egy ilyen lehetőséget. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

165/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői 

részére az „EFOP 1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése„ 

elnevezésű pályázatot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint fenntartó benyújtsa 

konzorciumi tagként/vezetőként, és a képviselő-testület felé is támogatásra javasolja. 

  

Határidő:2017. október 19. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

12. napirend 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde téli nyitva tartásának módosítása 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Év elején, amikor a bizottság elfogadta a bölcsőde nyitva tartását, akkor még nem tudták, 

hogy a köznevelési törvény a 2017/2018. tanév kapcsán hogy tartja a szünetet. Egy másik 

időpontot fogadott el a bizottság, de szeretnék ha a módosítást elfogadná, pont a szünidei 

étkeztetés miatt.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

166/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde téli nyitva tartás időpontjának 

módosítását elfogadja. 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős:   intézményvezető 

 

13. napirend 

Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

rendeletek módosítására 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Röviden szóban ismertette az előterjesztést.  
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A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

167/2017.(X.17.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet 

módosításokat elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő:2017. október 19. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 
A bizottsági elnök az ülést 14 óra 35 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


