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

 

 

Ügyiratszám: 11639-1/2017.   Jóváhagyta: …………………………… 

          Kunkliné Dede Erika 

          egészségügyi, szociális 

          irodavezető-helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

 Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 2017.05.30.– án 1300 

órakor kezdődő nyílt üléséről 
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Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Antalné Tardi Irén bizottsági tag, 

Németi Attila bizottsági tag, Jónás Kálmán bizottsági tag, Haller Lászlóné bizottsági tag, 

Szőllősi Kálmánné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző, 

Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes, Schmiedtné Mónus Erika ügyintéző, Bukta 

Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Kocsis Róbert bizottsági elnök távolléte miatt Antalné Tardi Irén megbízott elnök vezeti le az 

ülést. 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 a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

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

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

 

83/2017. (V.30.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. május 30.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés építési telkek szociális alapon történő értékesítésére 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés építési telkek szociális alapon történő értékesítésére 
 

Szabóné Szabó Mária: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kiss Gábor: 

Mindenképp 45 év alattinak kell lenniük az igénylőknek? 

 

Antalné Tardi Irén: 

Ez a rendeletünkből következik. A 45 éves életkort az önkormányzati rendeletünk 

szabályozza.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Adtunk a képviselő-testületnek egy olyan méltányossági jogkört, hogy amennyiben az egyik 

fél betöltötte a 45. életévét, akkor méltányosságból a testület odaítélheti a támogatást. A 

bizottságnak el kell utasítani a kérelmet azzal a feltétellel, hogy a testületnek javasolja 

méltányosságból ítéljék oda.   
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Antalné Tardi Irén: 

Úgy gondolja, hogy a Gazdasági Iroda feladata lesz a kérelmezők tájékoztatása, hiszen náluk 

vehetők át a jelentkezési lapok. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

84/2017.(V.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága hozzájárul az alábbi táblázatban feltüntetett építési telkek szociális alapon történő 

értékesítéséhez.  

Sor-

szá

m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 

(m2) 

Bruttó eladási ár 

(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  

Rácz F. u. 94. 

Beépítetlen 

terület 

7642/130 504 1.300.000 

2. Hajdúszoboszló,  

Rácz F. u. 98. 

Beépítetlen 

terület 

7642/132 504 1.300.000 

3. Hajdúszoboszló,  

Rácz F. u. 100. 

Beépítetlen 

terület 

7642/133 504 1.300.000 

4. Hajdúszoboszló,  

Földesi u. 42. 

Beépítetlen 

terület 

7642/159 502 1.300.000 

5. Hajdúszoboszló, 

Földesi u. 44. 

Beépítetlen 

terület 

7642/160 501 1.300.000 

A feltüntetett eladási ár az ÁFA-t tartalmazza. 

 

A pályázat leadási határideje 2017. június 26. délután 16.00 óra, melyet követően a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága határoz a vevők személyéről. 

 

Határidő: 2017. július 30. 

Felelős:   mb. jegyző 

 

Szabóné Szabó Mária: 

A hétvégén már meg fog jelenni valamelyik újságban, vagy a Hírforrásban, vagy a 

Szuperinfóban, illetve a hivatal honlapján is megtalálható lesz a tájékoztató. 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Az előző ülésen az emlőszűrés kapcsán bizottsági elnök úr megkért, hogy a mai ülésen a 

tüdőszűrésről mondjak egy pár szavas tájékoztatót. A hatályos rendelet - mai napig is az 

51/1997. NM rendelet- tartalmazza, hogy 40 éves kor felett évente, díjmentesen egyszer 

mellkasfelvétel/tüdőszűrés készülhet. Ezt két orvos leletezi, és akkor mondhatják ki, hogy 

negatív vagy gümőkor mentes a páciens. Ez nálunk úgy működik, hogy a tüdőgondozót 

felhívjuk, az asszisztencia megkérdezi, hogy hány évesek vagyunk, és időpontot adnak. A 

vizsgálatért nem kell fizetni 40 éves kor feletti pácienseknek.   

 

Jónás Kálmán: 

Arra szeretné kérni Kunkliné Dede Erikát, hogy indítványozza, hogy a Hajdúszoboszló 

újságban szülessen erről egy tájékoztatás, hogy a lakosok is tisztában legyenek vele. 
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A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

85/2017.(V.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadta a tüdőszűréssel kapcsolatos tájékoztatást. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A Támogató Szolgálat működésének a fejlesztésére pályázat került kiírásra az NRSZH által, 

melyre a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-, és Gyermekjóléti Központ Támogató 

Szolgálata is szeretne pályázni. De mivel a Támogató Szolgálatot Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata tartja fent, így nekünk kelletett benyújtani a pályázatot, mint fenntartónak. 

Ehhez a pályázathoz semmi önerő, semmi nem szükséges. 9 M Ft-ot lehet kapni gépkocsi 

átalakítás, felújításra illetve új gépkocsi szerzésre. Mi a nagyon régi gépkocsinkat szeretnénk 

lecserélni egy Renault Kangoo Express új gépkocsira. A gépkocsi ára az előzetes egyeztetések 

során 5,2 M Ft. Erre az összegre pályázunk. 

 

A bizottsági elnök az ülést 13 óra 30 perckor bezárta. 

 

                                                           Kmf. 

 
       Antalné Tardi Irén                                              Németi Attila 

             mb. bizottsági elnök                                                                             bizottsági tag 

        
                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


