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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

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

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

Haller Lászlóné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag,  

 

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

közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

helyettes, Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van:  Holácsik Marianna HKSZK intézményvezető, Szoboszlainé Zabos Petra 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezető, Nagy Marianna Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda intézményvezető 

 

Kocsis Róbert a bizottság elnöke 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 az alábbi napirendi pontokat és a következő határozatot hozta: 

 

22/2019. (II.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2019. február 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

 

1. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

2. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociális 

alapellátások 2019. évi térítési díjairól). (A 2019. február 28-i képviselő-testületi ülés 

9. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. (A 2019. február 28-i 

képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja) 

           Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. (A 2019. február 28-i 

képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

- Előterjesztés Cervixpathológiai XXIII. Tudományos Kongresszusára 
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1. napirend 

Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

A szokásos 1 M Ft el lett különítve a költségvetésben, javasolja az igényelt összeg 

támogatását. 

 

Nagy Marianna: 

Nincs kiegészítése az előterjesztéshez. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

23/2019. (II.26.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.24.) 

önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 3/ÖK „Oktatáspolitikai célfeladat” soráról a 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére rendezvényen való részvétel költségeire 127.000 

Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző  

 

2. napirend 

Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására 
 

Dede Erika röviden összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 

 

Kocsis Róbert: 

Aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

24/2019. (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítását elfogadta, és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

3. napirend 

Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára 
 

Dede Erika: 

Úgy gondolja, Szilágyiné Pál Gyöngyi nevében is elmondhatja, hogy próbálták alaposan 

megírni, összerakni és a pályázatot időben beadni. Nagyon remélik, hogy ez a pályázat pozitív 

elbírálást fog kapni, hiszen jelenleg is bajban vagyunk a bölcsődei férőhellyel.   

 

Szoboszlainé Zabos Perta: 
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Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Egy csoport szobában hány gyerek helyezhető el, elfér a 14 fő? 

  

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Igen, elfér.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Akkor mindkét csoport szobában nem fér el 14 gyermek? 

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

Jogszabály szerint, az egy főre jutó hasznos terület 3 m2, melyet egy gyermeknek biztosítani 

kell, tehát beleférne, itt inkább attól tart, hogy nem tudnák feltölteni a létszámot 28 (2x14) 

főre. Amennyiben két éven aluli gyermek, csak egy is van a csoportban, akkor csak 12-en 

lehetnek egy csoportszobában.  

 

Jónás Kálmán: 

Nagyon jók a látványtervek.  

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az ingatlan behatárolta az építési lehetőségeket.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

25/2019. (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja az alábbi határozati javaslatot: 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 

(III.27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 

pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását az alábbi címmel: 

„Bölcsődei fejlesztési program - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska 

Bölcsődei Tagintézményének létrehozása” 

Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, a Hajdúszoboszló Gyermeksziget Bölcsőde 

új telephelyén bölcsődei gondozási egység létesítéséhez (2 db csoportszoba 1x 12, és 1x14 

férőhelyes kiszolgáló helyiségeivel) a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti, 5998 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlant biztosítja.  

 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsődei 

fejlesztési program”-on belül új telephelyen, 26 férőhelyes bölcsődei gondozási egység 

megvalósítását a pályázat keretében az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A projekt összes bekerülési költsége:                            bruttó 244.705.882,-Ft 

A projekt támogatási igénye:                                         bruttó 208.000.000,-Ft 

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás:    bruttó   36.705.882.-Ft 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 

megvalósításhoz szükséges saját forrást a város 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.24.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja.  
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III. A projekt megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

- Kiviteli tervek elkészítése:                                2019.10.31. 

- Közbeszerzés, beszerzések lebonyolítása:       2020.01.31. 

- Építési munkák megkezdése:                            2020.03.01. 

- Építési munkák befejezése:                              2020.12.31. 

- Engedélyek beszerzése:                                     2021.02.28. 

- Projekt zárása:                                                   2021.05.31.   

 

Határidő:  pályázat benyújtására 2019. március 18. 

Felelős:   jegyző 

                polgármester 

                intézményvezető 

 

4. napirend 

 Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kiss Gábor: 

Véleménye szerint bele kellene írni a rendeletbe, hogy ingyenes a zöldhulladék kivitele, hogy 

bárki, bármikor ingyenesen kiviheti.  

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A zöldhulladék kiszállítása valóban ingyenes, a cégnek az oldalán mindenütt hirdetve van. 

Ármegállapító szerepe az önkormányzatnak ilyen formán nincs már meg. Az egyéb háztartási 

hulladékot, bútort, lomot is térítésmentesen ki lehet vinni a hulladékudvarra. Azért kell 

fizetni, ami plusz települési szilárd hulladék, amiért egyébként is fizetünk.  

 

Kocsis Róbert: 

Jegyző úrnak mi a véleménye a képviselő úr javaslatával kapcsolatban, bele tudjuk foglalni a 

rendeletbe? 

 

Szoboszlainé Pál Gyöngyi: 

A cég honlapján és a lerakónál is ki van téve, hogy térítésmentes a zöldhulladék. Tehát a 

lakosság értesül erről, nincs értelme rendeltben szabályozni. 

 

Németi Attila Sándor: 

Amennyiben a bizottság is hozzájárul, akkor Ő utána érdeklődik a Vg Zrt-nél, hogy milyen 

lehetőségek kínálkoznak a lomtalanítással kapcsolatban.  

 

Dede Erika: 

Egy listát kaphatunk, hogy mi mennyibe kerül, úgy egybe szerkesztve? Az irodánkon is elő 

jönnek ezek a témák, akkor ha ilyen kérdés merülne fel az ügyfelek vagy a családsegítő 

részéről, akkor tisztába lennénk az árakkal. Akkor biztos jól lesz tájékoztatva minden ügyfél, 

ha az a lista ott lesz előtte.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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26/2019 (II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítását 

elfogadta és a képviselő-testület elé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 
Dede Erika: 

Tájékoztatásul hozta az előterjesztést, a Gazdasági Bizottság tárgyalja, hiszen a mi 

bizottságunknak nincs kerete, a Gazdasági Bizottság dönt, hogy ad e támogatást, vagy nem 

erre a kongresszusra. A tavalyi támogatási összeget írta a határozati javaslatba. Tavaly a 

Turisztikai Bizottság is támogatta, illetve Polgármester úr is támogatta a rendezvényt a saját 

keretéből. 

 

Kocsis Róbert: 

Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést, egyrészt a hagyományok miatt, másrészt mert 

hasznos dologról van szó.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki támogatja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

27/2019(II.26.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

a Cervixpathológiai  XXII. Tudományos Kongresszust 150.000.-Ft összeggel támogassa. 

 

Határidő: 2019. február 27. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

A bizottság elnöke a nyílt ülést 13 óra 20 perckor bezárta. 

 

 
                                                        Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


