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Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

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

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

Kálmánné bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi 

városfejlesztési irodavezető-helyettes, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-

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

 

Továbbá jelen van: Szoboszlainé Zabos Petra Bölcsőde intézményvezető, Zöld Mihály 

VgZrt. képviseletében, Markovics Andrea Szoboszlói Gyermekekért Egyesület elnöke 

 

A bizottság elnöke az ülést megnyitja. A bizottság elnöke az aláírt jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A bizottság elnöke javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

A Bizottság (döntéshozatalban 5 fő vett részt) 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

10/2017. (II.21.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a 2017. február 21.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

 
1. Beszámoló a köztemető fenntartásáról (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 3. 

napirendi pontja) 

Előadó: vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására (A 2017. február 23-i képviselő-testületi ülés 

7. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére (A 2017. február 23-i 

képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja)  

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására (A 2017. február 23-i 

képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja) 

Előadó: bizottsági elnök 

 

5. Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás (A 2017. február 23-i képviselő-

testületi ülés 17. napirendi pontja) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

6. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget 2017. évi nyitvatartási rendje 

Előadó: intézményvezető 

 

7. Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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8. Egyebek 

 

1. napirend 

 

Beszámoló a köztemető fenntartásáról 
 

Zöld Mihály: 

Ez a beszámoló három részből áll, egy beszámoló a temető 2016. éves tevékenységéről, 

másrészt milyen fejlesztésekre, felújításokra került sor az elmúlt négy évben,  harmadrészt le 

fog járni év végén az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésük, ezekről szól ez az 

előterjesztés. 

 

Kocsis Róbert: 

Az eddigi gyakorlathoz képest ez az anyag milyen változásokat hoz? 

 

Zöld Mihály: 

A beszámoló értelem szerűen túl nagy változást nem tartalmaz, a napi tevékenység nagyjából 

úgy folyik mint az elmúlt 6-8 évben, beruházásokkal kapcsolatban két fontos dolgot emelne 

ki, az egyik a térfigyelő kamera rendszer kiépítése, mely saját emberekkel, saját beruházásban 

készült, ezzel elsősorban a lopásokat szeretnék visszaszorítani. A másik fontos beruházás az 

ügyfélszolgálati iroda építése, mely megépítése kb. 50 M Ft-os nagyságrendű lesz. Nem így 

tervezték, a tervezők is kevesebbre becsülték, de sajnos a kivitelezői munkálatok azt mutatják 

kb. 50 M Ft-ra kell készülniük. A mostani, régi elavult közszolgálati irodából egy temető 

csőszi, gondnoki lakást alakítanának ki. Folyamatban vannak az ajánlatkérések, felmerült az, 

hogy alakítsanak saját kivitelező csoportot. Ez el fog dőlni az elkövetkező egy-két hétben. A 

vezérigazgató úr tájékoztatni fogja a testületet a fejleményekről. Még az útfelújításokról 

annyit szeretne mondani, hogy vannak olyan útjaik, amik már nagyon tönkre vannak menve. 

Terveik szerint éves szinten kb. 2 M Ft-ot felhasználva, három, négy éves programot 

szeretnének az idén elindítani.  

 

Kocsis Róbert: 

Úgy gondolja, hasznos dolgok amik elhangzottak. Egy kérdése lenne, a régi ravatalozó elé 

egy fejépületet terveznek, ez azt jelenti, hogy a régi ravatalozó megmarad? 

 

Zöld Mihály: 

Megmarad a szerkezeti része, de maga a födém tetőszerkezete át lesz építve. 

 

Kocsis Róbert: 

Összesen hány m2 lesz ez az épület? 

 

Zöld Mihály: 

Az egész együtt 250 m2, ebből 100-110 m2 lesz a fejépület.  

 

Németi Attila: 

Nem kívánja kiegészíteni az anyagot.  

 

Kocsis Róbert: 

Úgy gondolja a temető frekventált a város közönsége tekintetében,  ezek a fejlesztések amiket 

vázolt főmérnök úr mind hasznosak, a város lakossága is üdvözölni fogja ezeket a 

változásokat.  
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Antalné Tardi Irén: 

Szeretné megkérdezni jegyző urat, a temetkezésről szóló törvény 40. §-áról, hogy a temető 

fenntartása üzemeltetésével kapcsolatban milyen díjak vethetők ki, és ezen kívül más díjat 

nem határozhat meg, akkor a mellékletben szereplő egyetlen díjtételnek jogszerű a 

szerepeltetése?  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Volt ideje áttanulmányozni a törvényt, habár a temetkezési jogszabályok elég sokrétűek, és 

mivel ez egy gazdasági, pénzügyi alapon működő vállalkozásnak is tekinthető, úgy gondolja, 

hogy ennek az alaposabb átvizsgálása nem kizárólag az Ő egyedüli kompetenciájába tartozik, 

hanem a Gazdasági Bizottságáéba is, vagy mint döntéshozónak a képviselő-testületnek is. 

Esetleg a rendeletnek olyan mértékű módosítása válhat indokolttá, amelyben a díjtételeknek is 

meg kell jelenniük. Véleménye szerint szerencsésebbnek tartaná vagy a díjtétel elnevezést 

megváltoztatni, esetleg ezt az összeget egy más díjtételbe beépíteni, mintsem meghagyni a 

jelenlegi formájában. De mivel ez csak egy jogi vélemény, és nem következik ennek a 

kötelezettsége amit Ő mond, célszerű lenne egyeztetni vezérigazgató úrral és stábjával. 

Ugyanakkor a felügyelő bizottsággal és a szakértelemmel rendelkező képviselő társaikkal is, 

hogy jelenleg indokolt –e a másik díjtételek megváltoztatása, konkrétan itt emelésre gondolt. 

Amennyiben kizárólag rá lenne bízva ennek a kérdésnek a megítélése, akkor azt mondaná, 

értelmesebb lenne a temetkezési törvényben szereplő díjtételeket oly módon meghatározni, 

hogy az elfedje a költségeket. De ebben természetesen nem Ő mondja ki a végső szót.  

 

Jónás Kálmán: 

Az anyagban nem találja, milyen százalékosan emelkednek a díjak. 

 

Zöld Mihály: 

A 2013-as megállapításhoz képest 5 %-os emelést jelent. 

 

Jónás Kálmán: 

Nemrég sajnos igénybe kellett vennie ezt a szolgáltatást, előtte megnézte a kegyeleti árakat az 

interneten, konkrétan egy koporsónak az árára 400 %-os haszonkulcs van rátéve. Vérlázítók 

ezek a számok. Kéri a városgazdát, hogy ezeket a számokat vizsgálják felül, a négyszeres 

szorzót nem tartja elfogadhatónak. Az interneten megtalálta azt a céget, mellyel valószínű 

kapcsolatban állnak, és minden tételre igaz. A koporsótól a szemfedőig.  Azokról az 

emberekről 400 %-ot lehúzni, akik egyébként is kiszolgáltatott helyzetben vannak, a 

legnagyobb pofátlanságnak tartja.  

 

Zöld Mihály: 

Ő nem tud 400 %-ról, de erről nyilatkozzon vezérigazgató úr. 

 

Jónás Kálmán: 

Arra szeretné kérni Zöld Mihályt, hogy a képviselő-testületi ülésre készítsenek már erről egy 

anyagot.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Nem gondolja, hogy ilyen magasak lennének az árak, de abba biztos, hogy az 

önkormányzatnak beleszólása nincs. Az önkormányzat a fenntartás és az üzemeltetéssel 

kapcsolatos díjtételeket határozhatja meg. Azt, hogy a szolgáltatást milyen áron ajánlja ki a 

cég, az már kereslet kínálat függvénye, és nem csak a beszerzési ár függvénye.   
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Kunkliné Dede Erika: 

Egy külön megállapodás van a köztemetéssel kapcsolatban, melyben konkrét összegek 

szerepelnek. Fognak-e emelkedni a köztemetés költségei is, vagy mivel az egy külön 

megállapodás része, akkor az marad változatlan? 

 

Zöld Mihály: 

A kérdés magába foglalja a választ, mivel külön megállapodás van róla, ezért nem jelenti 

automatikusan az 5 %-os emelést.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

11/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. beszámolóját a Hajdúszoboszlói Köztemető 

2015-2016. évi üzemeltetéséről elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2017. február 23. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

A bizottság 3 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

12/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet 

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

 

Határidő: 2017. február 23. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

A bizottság 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

13/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja, hogy a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 

Köztemető üzemeltetésével a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt-t bízza meg. A feladatok 

ellátására kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek, melynek aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: 2017. február 23. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására 

 
Varga Imre: 

Arról van szó, hogy közfeladatot lát el az esetlegesen megalakuló új óvoda, és így célszerű az 

önkormányzati vélemény kikérése. A törvény igazából nem szabályozza, a kormányhivatal 

úgy látta jónak, hogy kéri ezt a véleményt. Ettől függetlenül a kormányhivatal ugyanolyan 

szigorúsággal, a törvényi előírásoknak megfelelően fogja megadni az engedélyt. Ez egy 

egycsoportos, kis létszámú óvoda lesz, és el fog tudni látni sajátos nevelési igényű 

gyermekeket is, ami más óvodában nem biztos, hogy úgy sikerülne. 
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Markovics Andrea: 

Az egyesület neve új nevet fog kapni, Szoboszlói Gyermekekért Egyesület lesz a neve, és 

nem a Waldorf nevelés lesz a kitűzött cél. 15 fő gyermeket szeretnének ellátni 2 óvónő, 2 

dajka, vagy 1 óvónő 2 dajka létszámmal. A kormányhivatal állásfoglalása alapján fogják az 

alkalmazottakat is felvenni. A gyermekek lesznek a központ, tudja hogy 6 óvoda van 

Hajdúszoboszlón, de ilyen kis létszámú nincs. Nem az a cél, hogy a „pénzes szülők”hozzák a 

gyermeküket, jelenleg sem ez a tendencia náluk. Azok a gyerekek, akik egy 30 fős csoportban 

eltűnnének, külön kell velük foglalkozni, ők itt megtalálják a helyüket. Egy óvodás korú 

gyermek 24.000.-Ft-ot fizet, plusz az ebédet. Egy bölcsődés gyermek 33.000.-Ft-ot, ez éppen 

arra elég, hogy a díjakat kifizessék.  

 

Varga Imre: 

Jelenleg a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban egy csoportra 2 

óvónő 1 dajka, minden óvodában van pedagógiai asszisztens, minden óvodában van 

takarítónő és udvaros,  illetve az Egyesített Óvodában 2 pszichológus van alkalmazásban. A 

törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal rendelkeznek.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A Dévény torna megvalósításáról döntött a testület, szeretnék, ha a városban minden gyermek 

számára elérhető lenne. Amennyiben itt is lesz, milyen feltételekkel vehetik igénybe azok a 

gyermekek is, akik az önkormányzat által fenntartott óvodában töltik az idejüket? 

 

Markovics Andrea: 

A speciális szolgáltatások, melyeket felsoroltak az mindenki számára elérhető, ők a helyet 

biztosítják neki. Nincs Hajdúszoboszlón, de Debrecenben, Hajdúböszörményben, 

Berettyóújfaluban van Dévény torna. Ennek a díja 4-5000 Ft, ezt nem úgy gondolták, hogy ők 

fogják fizetni és jöhet bárki, akinek erre szüksége van. Ha az önkormányzat úgy nyújtja 

szolgáltatásba, hogy ide bárki ingyen mehet, az egy nagyon jó dolog, akkor ők visszalépnek 

és nem fogják ezt biztosítani.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Nekünk is az a bajunk, hogy szakemberünk nincs. Helyet bármikor tudunk biztosítani, 

szakembert kell kiképezni, mert nincs a városban. Úgy gondoltuk, hogy abban segít, hogy 

szakembert tud esetleg hozni, de helyet, azt mi is tudunk biztosítani. Nagyon sok ilyen 

gyermekünk van, akiket már Debrecenben nem tudnak sajnos fogadni, mert Debrecen Dévény 

tornát biztosító szolgáltatásoknál a Hajdúszoboszlói lakosság csak egy részét tudja fogadni, 

mivel a területi ellátási kötelezettségében több település is van. Emiatt hosszú a várósor, ezért 

szeretnénk mi megoldani, de szakemberhiányunk van. Nyilván mindent megteszünk, hogy 

legyen szakemberünk.  

 

Varga Imre: 

Az óvoda az alapszolgáltatásaira fogja megkapni a működési engedélyt. A többit csak azért 

írták bele az előterjesztésbe, hogy az óvoda profilját, elképzeléseit részletekben lássa a 

bizottság. Nekünk csak arról kell állást foglalnunk, hogy támogatjuk-e azt, hogy a debreceni 

kormányhivatal az alapszolgáltatásokra megadja az engedélyt.  

 

Markovics Andrea: 

3 Dévényes tornásszal vették már fel a kapcsolatot, mind a hárman úgy csinálják a Dévény 

tornát, hogy főállásuk van és mellette. Ha nem kapják meg az óvodára az engedélyt, most 

működik a családi bölcsődéjük a Hőforrás utcán, ezeket a szolgáltatásokat akkor is szeretnék 

megvalósítani.  
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Kocsis Róbert: 

Mi az oka a névváltozásnak, ez azt jelenti, hogy a Waldorf módszert nem alkalmazzák a 

jövőben? 

 

Markovics Andrea: 

A Waldorf központilag beszigorította a névhasználatot, nem lehet tudni, hogy a jövőben nem 

fognak-e érte pénzt kérni a névhasználatért. Megpróbálták megkeresni azt a programot az 

óvodai programok között, ami a legközelebb állhat ehhez a Waldorf programhoz. Ez a játék, 

mozgás, kommunikáció program, melyben a mozgáson van a hangsúly.  

 

A bizottság 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

14/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elvi támogatását adja a Bóbita Magánóvoda (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 

55. fenntartó: Szoboszlói Gyermekekért Egyesület) működéséhez. 

 

Határidő:  2017. február 23.  

Felelős:      bizottsági elnök 

 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
 

Varga Imre: 

Annyit szeretne hozzáfűzni az előterjesztéshez, hogy igazából a mi véleményünk fontos, 

lényeges, de nem kötelező figyelembe venni mikor a körzethatárok kialakulnak. 

Meggyőződése, hogy az lenne a jó ügymenet, ha a tankerület, mint fenntartó kialakítaná a 

véleményét, és az a vélemény megjelenne itt, azt meg tudnánk nézni és azzal a véleménnyel 

egyetértve vagy nem egyetértve, azt közvetítenénk a kormányhivatal felé. Most úgy indul a 

dolog, hogy kapunk egy körzethatár listát, a tankerület is valamilyen úton módon véleményt 

formál, a két dolog egymástól függetlenül megy a kormányhivatalba. A képviselő-testület 

tagjainak ajánlja azt a gondolatot, hogy a körzethatárt csak úgy lehet módosítani, hogy a 

jelenlegi körzethatárt átírva egyik iskolát előnybe, másikat meg hátrányba részesíti és ebbe 

nem lenne szabad nekünk önkormányzati szinten belemenni, mert mink vagyunk a fenntartók. 

 

Kocsis Róbert: 

Ez a lista az amit legutóbb elfogadott a mi önkormányzatunk,  azóta nem változott? 

 

Varga Imre: 

Ezt a kormányhivatal adta ki, de igen, ez az a lista. 

 

Kocsis Róbert: 

Jutott el hozzánk lakossági részről olyan igény, hogy ezen változtatni kellene? 

 

Varga Imre: 

Igazából nem lakosság, hanem intézmény vetette fel, hogy az ő körzetében van elegendő 

gyerek, de nem oda jelentkeznek ezért még nagyobb körzetet kér, és akkor hátha jelentkezne 

több gyerek. A tankerülettel nem kötelező módon, de egyeztettek, kidolgoztak egy-két 

elgondolást, hogy a beiskolázás úgy lesz, hogy az iskolák egységesen egy kiadványt 
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kitöltenek – mindenki ugyanazt a kiadványt fogja kitölteni – hogy mit produkál mint iskola. 

Az jelenik meg az óvodában, ezt minden szülő megkapja, minden szülő áttanulmányozza és 

első körben lesz egy regisztráció és a regisztráció hatására lesz a beiratkozás. Legfeljebb a 

tankerület a regisztráció utáni egyeztetést fogja keményebben megfogalmazni, hogy a 

körzetben megfelelő helyen lakó gyermekek azok a körzeti iskolába fognak esetlegesen 

kerülni ha csak nincs olyan specialitása mint a zenetagozat, a testnevelés.. Hétfőn következik 

a további egyeztetés. 

 

Kocsis Róbert: 

Tehát ebből az következik, hogy a tankerület együttműködik az irodával. 

 

Varga Imre: 

Pontosan. A szakmai javaslatainkat,  mindig figyelembe vették eddig.  

 

Antalné Tardi Irén: 

10-15 évvel ezelőtt elvárás volt, hogy az iskolák tanulóinak összetétele a hátrányos és kevésbé 

hátrányos helyzet szempontjából is heterogén legyen, ne legyenek nagy differenciák az 

iskolák között, sajnos ebből a szempontból nagyok a különbségek az iskolák között.  

 

Varga Imre: 

Csak meg szeretné említeni, hogy évente kétszer megküldik a kormányhivatalnak a hátrányos 

helyzet és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolánkénti létszámát, mert ezt a 

körzethatárok kialakításánál figyelembe kell venni. Tehát nem hasra ütésszerűen alakítja ki a 

kormányhivatal a körzethatárokat, hanem ennek ismeretével és figyelembe vételével. Ha egy 

utcát is mi javaslunk átrakni, akkor az ott lakók véleményét is ismernünk kellene, meg akitől 

elvesszük azt a körzetet, annak az iskolának is ismerni kellene a véleményét. Sokkal 

bonyolultabb kérdés ez, bele lehetne szólni, meg javaslatot lehetne tenni, de akkor a 

felelősséget is nekünk kellene vállalni. Jelenleg legálisan nem rendelkezünk olyan 

információkkal, ami alapján esetleg ki tudnánk dolgozni ezt a szakmai kérdést. Maga részéről 

azt fogalmazná meg, hogy egy-egy ilyen hátrányos helyzetű gyermek két főnek vagy három 

főnek számít, és azt úgy kell igazából számolni az osztálylétszám kialakításánál. Ott 

elfogadottnak tartaná a 17-18 fős osztályokat is. A másik, hogy a Pávaiban van a legnagyobb 

szakmai tapasztalat és igényesség ezeknek a gyerekeknek a kezelésére. A beiskolázásnál nem 

azt venné figyelembe ahova a gyerek van jelentve azt a címet, hanem ahol a szülő 

életvitelszerűen él.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Egy javaslattal tudna élni, ezeket a 30 feletti osztálylétszámokat meg kellene szüntetni, még 

akkor is, ha minden gyermek jó képességű, jól kezelhető és nincs köztük nagy különbség. 20-

25 főnél meghúzná a határt.  

 

Kocsis Róbert: 

Nem hivatalos az információja, ami eljutott hozzá ez ügyben, úgy tudja, hogy 24 vagy 25 

főben maximálja az igazgató asszony az osztályok létszámát. Olyan kritérium is van, az a 

szülő, aki nem a körzeti iskolába akarja íratni a gyereket, annak írásban kell jelezni és 

sorsolással fognak dönteni. Az eddigiekhez képest nagy szigorítások lesznek.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

15/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

általános iskolák beiskolázási körzeteit tekintse át. A Képviselő-testület javasolja, hogy a 
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal egyeztetve, a 

demográfiai változásokat figyelembe véve, a körzethatárokat szükség esetén módosítsa.  

 

Határidő:  2017. február 23.  

Felelős:     bizottsági elnök 

 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására 
 

Jónás Kálmán: 

Itt az előterjesztés aláírója Máté Lajos, mi történt Majoros Petronella januári beadványával, 

hogyhogy nem az került elénk? 

 

Varga Imre: 

Szerinte ez egy másik előterjesztés, arról nem tud.  

 

Kocsis Róbert: 

Részben egyetért képviselő úr felvetésével, itt kellene hogy szerepeljen képviselő asszony 

aláírása is. A cél az jó, legyen Gönczy Pál emlékév, az ügyet támogatja.  

 

Jónás Kálmán: 

Képviselő asszony valószínű majd megvédi magát. 

 

Varga Imre: 

Gönczy Pál a természettudományos oktatásban is érintett volt. A Gönczy Pál Általános 

Iskolának van egy két olyan programja, amit figyelemre méltónak tart. A vetélkedők kapcsán 

átgondolásra javasolja majd ennek a bizottságnak, hogy a köznevelési keretéből esetlegesen 

támogatni tudják.  

 

A bizottság 4 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

16/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2017. évet „Gönczy Pál emlékévnek” nyilvánítsa.  

Az emlékév programjának kialakítására, ünnepélyes megemlékezések, foglalkozások 

megszervezésére felkéri a településen dolgozó szakemberek, a kulturális és oktatási 

intézmények, civil szervezetek közreműködését. 

 

Határidő: 2017. február 23. illetve értelemszerűen 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

5. napirend 

 

Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 
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A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

17/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a települési 

hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Határidő: 2017. február 23. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

6. napirend 

 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2017. évi nyitvatartási rendje 

 
Szoboszlainé Zabos Petra: 

Nincs kiegészíteni valója 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

18/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 2017. évi nyitvatartási 

rendjét.  

 

Határidő: 2017. március 01. 

Felelős:   intézményvezető/irodavezető-helyettes 

 

7. napirend 

 

Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra 

 
Kunkliné Dede Erika: 

A Szociálpolitikai feladatok táblázaton belül oda tettük a pénzt ahova szükséges, kéri a 

bizottság támogatását.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

19/2017.(II.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a város 2016. évi költségvetésének 2/2016. (I.28.) rendeletének „Szociálpolitikai 

feladatok” 10. számú mellékletének  

- 11/ÖK soráról 1.250.000.-Ft-ot a 2/ÖK sorára, valamint 800.000.-Ft-ot a 3/ÖK sorára, 

- 13/ÖK soráról 1.500.000.-Ft-ot a 10/ÖK sorára, valamint 500.000.-Ft-ot a 6/ÖK sorára 

átcsoportosít és felkéri a Gazdasági Iroda Pénzügyi Csoportját az átcsoportosítás 

végrehajtására.  

Határidő: 2017. március 01. 

Felelős:   irodavezető-főkönyvelő/irodavezető-helyettes 
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                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


