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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 közszolgáltatási 

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

 

Továbbá jelen vannak: Holácsik Mariann HKSZK megbízott intézményvezető, Nagyné 

Dede Adél HGSZI intézményvezető 

 

Kocsis Róbert a bizottság elnöke az ülést megnyitja. A bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.  

 

Jónás Kálmán: 

Az hogy dől el, hogy egy képviselői indítvány a bizottságok elé bekerül-e vagy sem? Neki 

volt számos egyéni indítványa és egyszersem jött  be a bizottság elé.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Amennyiben az előterjesztő be kívánja hozni bizottságra, akkor azt jelzi. Ez többször is 

megtörtént már, a bizottság elnöke a napirend egyeztetésénél javasolja a bizottságnak 

felvenni, vagy nem javasolja.  

 

Megérkezett Németi Attila, így a bizottsági tagok száma 6 főre emelkedett. 

 

Németi Attila: 

Nem érti igazából a Hold zugnak a kérdését, értékeli a bizottság és az iroda igyekezetét, de mi 

az indoka annak, hogy a mi bizottságunk ezt a napirendet tárgyalja.  

 

Kocsis Róbert: 

Dr. Korpos Szabolcs jegyző úr épp az előbb adta meg a választ Jónás Kálmán képviselő úr 

kérdésére, mely ugyanez volt.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Az egyéni képviselői indítványok mint testületi, mint bizottsági hatáskörben a meghívó 

összeállításánál kiküldött anyagként szerepelnek. Annak napirendre vételéről a bizottság dönt 

a napirend elfogadása előtt. Az elnök hatásköre előterjeszteni a bizottsági tagok elé. A 

hivatalnak annyi dolga van ezzel, amikor az előterjesztés bekerül, hogy azt továbbítsák a 

megfelelő szerv tagjainak, illetve itt még arról is az előterjesztőnek  kell gondoskodnia, hogy 

feltüntesse, hogy melyik szerv tárgyalja meg.  

 

Kocsis Róbert: 

Képviselő asszony szívesen venné ha tárgyalnánk, kezdeményezte is, de ha van ezzel 

ellenkező szándék, akkor fogalmazzunk módosító javaslatot és arról szavazzunk.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Technikailag helyén valónak találná, külön dönteni róla, mint a testületi üléseken mindig a 

napirend elfogadása előtt, hisz az ott érvényesülő ülésvezetési szabályok érvényesek a 

bizottsági üléseken is.  
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Antalné Tardi Irén: 

Szeretné ha a bizottság tárgyalná a napirendet.  

 

Németi Attila: 

Ha a bizottság mégis úgy dönt, hogy ezt a napirendet tárgyalja, akkor majd a napirendnél lesz 

egy másik gondolata.  

 

Kocsis Róbert: 

Aki úgy gondolja, hogy ne tárgyalja a bizottság az egyéni képviselői indítványt, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 1 igen 3 nem 2 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta  

169/2018. (X.24.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elutasította, hogy levegyék a napirendről a 9. napirendi pontot (Egyéni képviselői 

indítványt). 

 

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: 

 

170/2018. (X.24.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2018. október 24-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

1. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendelet megalkotására (A 2018. október 25-i testületi ülés 16. 

napirendi pontja) 

Előadó: polgármester 

 

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának 

elfogadására (A 2018. október 25-i testületi ülés 6. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására 

(A 2018. október 25-i testületi ülés 7. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés szociális étkeztetéssel kapcsolatos panasz és speciális étkeztetés 

problémáiról 

Előadó: igazgatási, szociális irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére 

Előadó: igazgatási, szociális irodavezető-helyettes 
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8. Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról (A 2018. 

október 25-i testületi ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: igazgatási, szociális irodavezető-helyettes 

 

9. Egyéni képviselői indítvány (Hold zug) 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendelet megalkotására  
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs kiegészítése. 

 

Kocsis Róbert: 

Volt az előterjesztésben arról szó, hogy vállalhatja az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselők 

temetését, mi volt korábban a gyakorlat, tapasztalat, hogy emiatt rendeletet kellett alkotnunk? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Ez a korábbi rendeletben is így volt, most csak a korábbi rendelt ráncfelvarrását végezték el. 

Ez egy olyan technikai javaslat, ami az eddigi gyakorlathoz igazítja a korábban és jelenleg is 

hatályban lévő rendeletünket. Ez egy lehetőség, a törvény megadja, továbbra is érdemes bent 

tartani a rendeletünkben.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Egyetért a rendeletmódosítással, ha van ilyen lehetőség, akkor miért ne használnánk ki. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

171/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadta a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló rendeletet és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

2. napirend 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának 

elfogadására 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészítése, inkább csak egy kis magyarázatot tenne hozzá. Az új köznevelési törvény 

szerint a pedagógiai programot az igazgató hagyja jóvá, a fenntartó akkor emelhet kifogást, ha 

az olyan többletfeladatokat tartalmaz, amit nem tud finanszírozni. Áttekintették, szakmailag 

teljesen megfelel az elvárásoknak, az óvodavezető lenyilatkozta, hogy nem tartalmaz olyan 

többletfeladatot, láthatóan nincs olyan program benne, amit az önkormányzatnak külön 

finanszírozni kellene. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Antalné Tardi Irén: 
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Melyek azok a szolgáltatások amelyeket pillanatnyilag fizetnek a szülők? 

 

Varga Imre: 

Semmilyen szolgáltatásért nem fizetnek a szülők.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A pedagógiai program tartalmaz úszás oktatást, vízhez szoktatást, játékos angolt. Akik 

igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat fizetnek érte a szülők, vagy nem fizetnek? 

 

Varga Imre: 

Vagy nem kerül pénzbe, vagy pedig a szülők fizetik. Az úszás oktatásra és a vízhez 

szoktatásra vagy a testület különít el pénzt, vagy egyéni hozzájárulásként a szülő fizeti, de az 

nem a programnak olyan része, amiért mi fizetünk. Vagy egy olyan óvodai dolgozó csinálja, 

akinek megvan a képesítése, és munkaidőben végzi. Az ovifoci pedig azt jelenti, hogy évente 

két alkalommal a sportházban van ilyen fesztiválnap, oda elviszik a gyerekeket, és a Bozsik 

program területi képviselője tartja a programot. A Bozsik programon belül az óvodai 

dolgozók kapnak térítést ezért a külön dologért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

172/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda pedagógiai programjával egyetért, az abban 

foglalt rendelkezéseket elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős:   bizottsági elnök 

3. napirend 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat 

biztosítására 
Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója, mindent leírt. A kérelem és a javasolt támogatás között különbség 

van, kevesebb támogatást javasol az iroda és a pénzügyi iroda is.  

 

Kocsis Róbert: 

Tehát, nevesítve, játszótéri eszközökre 355.350.-Ft, valamint a sportpályákat körbe vevő 

szilárd burkolat, járdák megépítésének költségeire 3.200.000.-Ft pótelőirányzat biztosítását 

kérik.  

 

Varga Imre: 

Ezt az összeget korábban a képviselő-testület elfogadta, egy közbülső megoldás az látszott a 

legjobbnak, hogy ne az önkormányzat rendelje meg ezt a munkát, hanem az óvoda 

megrendelte, megcsináltatta és az önkormányzat a fennmaradó összeget utalja át.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

173/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadta az alábbi határozati javaslatot: 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda részére az óvodai játszótéri eszközök felülvizsgálatának költségeire 

bruttó 355.350 Ft pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a város 

költségvetésének „Dologi tartalék az intézmények részére” kerete. 
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II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére az Ovi – Sportpályákat körbe vevő szilárd 

burkolat és megközelítésére szolgáló járdák megépítésének költségeire 3.200.000 Ft 

pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a 2018. évi költségvetési rendelet 11. 

sz. melléklet 5/F során OVI sportprogramon lévő maradvány összege. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   jegyző, intézményvezető 

 

4. napirend 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Itt látszik az, hogy vannak olyan programok, ahol az óvoda döntése, hogy részt vesz rajta, 

kigazdálkodja, vagy nem gazdálkodja ki. Támogathatónak tartja a kérelmet és van is rá 

keretünk.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

174/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) 

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

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére sportrendezvényekre szállítás költségeire 

171.450 Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző  

 

5. napirend 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Nincs kiegészíteni valója.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

175/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) 

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

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája részére tanulmányi kirándulás 

költségeire 60.000 Ft támogatást nyújt.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző  

 

6. napirend 

Előterjesztés szociális étkeztetéssel kapcsolatos panasz és speciális étkeztetés 

problémáiról 

 
Dede Erika: 
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A bejelentés a hivatalhoz érkezett, onnan kezdték az ügyet felgöngyölíteni. Több oldalról is 

megvizsgálták ezeket az ügyeket. A speciális étkeztetéssel gondjaink vannak. Kijárt a HGSZI-

be mennyiségi és minőségi vizsgálatot tenni, együttesen kóstolták az ebédet Nagyné Dede 

Adéllal, illetve Holácsik Marianna a Gondozási Központban kóstolta az ebédet. A bejelentőt 

értesítette a vizsgálat eredményéről, elmondta neki, hogy jöjjön be, betekinthet az iratba, ezzel 

a jogával nem élt, megköszönte az intézkedést és elmondta, hogy azóta érezhető a javulás. A 

krumplival volt egyébként a probléma, országosan rossz minőségűek most a krumplik. 

Véleménye szerint is „matadoros” ízű volt, egyszer-egyszer. Intézményvezető asszony azóta 

máshonnan rendeli a krumplit. Kéri a bizottságot, hogy a kivizsgálást elfogadni szíveskedjen, 

illetve tekintse úgy, hogy a szociális étkeztetés, maga a főzőkonyhai terület vizsgálata ebben 

az évben megtörtént.  

 

Dede Adél: 

Nincs kiegészíteni valója. 

 

Dede Erika: 

A szociális étkeztetés, minőségi, mennyiségi és működési feltételeit a fenntartónak, 

GESZTOR önkormányzatként minden évben kötelessége vizsgálni, és az eredményről 

tájékoztatást nyújtani.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

176/2018. (X.24.) INESZB határozat 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 

Szociális Bizottsága a Takács Mária 2018. szeptember 13-án történt szociális étkeztetéssel 

kapcsolatos panaszbejelentéséről adott tájékoztatást és az ügyben tett intézkedéseket 

elfogadja.  

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 

Szociális Bizottsága Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a gyermekétkeztetés feladatán 

belül a kötelező speciális étkeztetés biztosításával kapcsolatos problémákat megismerte, azok 

megoldására tett javaslatot elfogadja. 

7. napirend 

Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére 

 
Dede Erika szóban ismertette az előterjesztést. 

 

Holácsik Mariann: 

Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, a TBC-s hajléktalanról időközben kiderült, 

hogy nagyon előre haladt állapotban lévő daganatos beteg, aki naponta jár chemo terápiára. 

Jelenleg a Gönczy Pál u. 13. alatti „kéményseprő ház”-ban lakik, nem tudni, hogy meddig 

lesz olyan állapotban, hogy magát ellássa. Nem tudja, mit csinálnak vele, ha fekvő beteg lesz, 

akkor lehet, hogy a hajléktalan szállót nappalra is ki kell nyitniuk. Folyamatban van az 

intézményi elhelyezése. Ő minden télen a krízisszállón volt, régi ügyfelük.  

 

Kocsis Róbert: 

Úgy gondolja ez az átalakítás szükséges. Javasolja, hogy támogassa a bizottság ezt az 

infrastruktúrális fejlesztést.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Támogatja az előterjesztést, de hosszú távú megoldásnak nem tartja jónak. Egy felújított 

utcán, város központban, iskolák közvetlen közelében nem igazán jó megoldás 

hajléktalanszállót működtetni.  
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dr. Korpos Szabolcs: 

Új információval jelenleg nem rendelkeznek a Gönczy Pál utca 13. szám alatti ingatlannal 

kapcsolatban, de nem is kell, jogilag hogy rendelkezzünk, mert ez az Eszközkezelő és az ott 

illegálisan tartózkodó hajléktalanok bírósági eljárása. Meg fogjuk köszönni, ha értesíteni 

fognak bennünket az eljárás kimeneteléről, addig az önkormányzat még csak tárgyalni sem 

tud az ingatlan átvételéről. Meghatározott célra kapjuk majd az ingatlant, ami nem a 

hajléktalan szálló vagy hasonló intézmény működtetése, hanem majd a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat bővítésére kapjuk. Képviselő asszonnyal egyetért, az az ingatlan 

hosszú távon nem megfelelő arra a célra, hiszen mellette két iskolai intézmény is van. 

Tudomása szerint nincs az önkormányzatnak más olyan ingatlana, ami alkalmasabb lenne 

ennek a feladatnak az azonnali megoldására. Hosszú távú ötleteik vannak, de abban 

mindenképp a döntéshozók segítségét nagymértékben igényelni fogják, hiszen ez a helyzet 

nem fog javulni középtávon sem.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

177/2018. (X.24.) INESZB határozat 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 

Szociális/Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Gönczy Pál utca 6-8. szám alatti 

ingatlanban lévő, volt Közfoglalkoztatási Iroda helyiségét, ha szükséges, krízisszálló 

ellátásába bevonja/használja a HKSZK, mint a feladattal megbízott intézmény.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

krízisszálló 2018. évi működéséhez, nyitva tartásához a személyi feltételek 

biztosítására (megbízási díjak) 320.000.-Ft összeget, míg a hajléktalan ellátás keretén 

belül a fürdési, mosási lehetőség biztosítása céljából történő átalakítási munkálatokhoz 

bruttó 345.000.-Ft-ot biztosít a város 2018. évi költségvetése 12 sz. melléklet 11/ÖK 

soráról.  

 

8. napirend 

Előterjesztés I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátásáról 

 
Dede Erika szóban ismertette az előterjesztést. 

 

Jónás Kálmán: 

Az a baj, hogy belátható időn belül a többi gyermekorvosra is ez lesz a jellemző. 

 

Dede Erika: 

A legnagyobb probléma, hogy nincs az országban gyermekorvos. Utána nézett, 325 körzet 

van üresen, több helyen vegyes körzetet kellett kialakítani. Egyedül a gyermekorvosi 

körzeteknél van a jogszabályban olyan erős kitétel, hogy gyermekgyógyászati szakvizsgával 

kell rendelkeznie. Egyenlőre ez van, próbált mindent a határozati javaslatban úgy leírni, hogy 

jó legyen. A pályázat egy kicsit faramuci, de per pillanat ettől jobbat nem tud írni. Arra kéri a 

Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztést.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

178/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az alábbi határozati javaslatot elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja: 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, ügyvezetője és az I. számú 
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gyermek háziorvosi körzet ellátó orvosa és a praxisjog jogosultja, dr. Parti Gabriella 

(szül: Rimaszécs, 1945.07.14. an: Gecse Mária) mint megbízott és a Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata, mint megbízó között 2013. április 17-én kelt 26/2013. (III.21.) 

Kt. határozata alapján létrejött egészségügyi feladatellátási szerződést 2018. 

szeptember 30-val felmondta, így felmentési ideje 2018. október 01-től él. A megbízó 

tudomásul veszi, hogy Dr. Parti Gabriella felmondási ideje 6 hónap, így a rábízott I. 

számú gyermekorvosi körzet ellátását 2019. március 31-ig megbízott biztosítani 

köteles.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó 

tudomásul veszi, hogy Dr. Parti Gabriella praxisjog jogosultja, praxisjogát nem 

idegenítette el, a feladat- ellátási szerződés felmondásának időpontjáig, azonban  az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII.23.) kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdése értelmében doktornő 

2019. szeptember 30-ig rendelkezik a praxisjogával, és ezen időpontig elidegenítésére 

ő jogosult.  

 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 

2019. április 01-től az I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátását Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata – egészségügyi alapellátásra kötelezett – mint egészségügyi 

szolgáltató kell biztosítania. A határozat 2. pontjában foglaltak alapján, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az ellátást, 2019. szeptember 30-ig csak 

helyettesitő orvos alkalmazásával tudja biztosítani. A helyettesítő orvos feladata az I. 

sz gyermek háziorvosi körzet ellátásán túl, a Hevpár Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság által ellátott iskola és ifjúság orvoslás feladatellátása is, így a feladat ellátás 

kiterjed a Bambínó Óvodára (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.),  és a Liget Óvodára 

(Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.)  

 

4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint egészségügyi szolgálató részére 2019. 

április 01-től működési engedély iránti kérelem benyújtása történjen. Egyben 

felhatalmazza Hajdúszoboszló város polgármesterét a keletkező dokumentumok 

aláírására és benyújtására.  

 

5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a Hevpar 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetőjét, az ellátás zavartalan 

biztosítása érdekében és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján arra, hogy 

2019.04.01-én a rendelő tárgyi eszközeinek leltárszerinti átadására, a kezelt 

egészségügyi adatokkal, dokumentumokkal (egészségügyi személyi kartonok) együtt 

és az elektronikus orvosi program („visuál lx doki”) adattartamára, hozzáférésének 

biztosításával együtt.  

 

6. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást az I. számú házi gyermekorvosi 

körzet orvosi feladatainak ellátására.  

 

 

9. napirend          
Egyéni képviselői indítvány (Hold zug) 

 

Antalné Tardi Irén szóban ismertette az előterjesztést. 

 

Németi Attila: 
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Elfogadta a bizottság döntését, de továbbra is az a véleménye, hogy ennek az anyagnak a 

tárgyalása nem ennek a bizottságnak a feladata. Azt gondolja, mint egy körzet képviselője, 

hogy máshol is vannak ilyen gondok, saját körzetét érintően is több utcát tudna ide sorolni, de 

nevezetesen csak egyet mond, ami a Török utca. Ezer éve tud arról a vízelvezetési 

problémáról, ami a Török utcán megoldatlan. Már szétszakadt házak, szétszakadt kerítések és 

járdák vannak. Ennek az anyagnak a láttán méltatlan lett volna tőle, ha ezt nem említi meg. 

De ugyanez a helyzet a Keleti utcán, Keleti zugban, a Hőforrás utcán a szociális otthonnál is, 

és ez is nagyon sok embert érint. A bizottság jóindulatát kihasználva, kéri, hogy erről a 

dologról itt is beszéljünk, a körzetében lévő emberek képviseletében, érdekében szeretné 

elmondani, és egyben módosító indítványként teszi hozzá, és kéri a bizottságot hogy a Török 

utca vízelvezetési problémáját is tárgyalja a bizottság.   

 

Kocsis Róbert: 

Először is szeretné megkérdezni jegyző úrtól, hogy a szóban forgó 23 M Ft, az fedezhető a 

tartalékból? Tudja valaki erre a kérdésre a választ, mert ez fontos kérdés. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Ez nehéz kérdés, irodavezető-főkönyvelő úr már többször mondta, hogy hol tartunk a féléves 

beszámoló kapcsán. Nyilván mindenki abban reménykedik, hogy nem megy mínuszba az 

éves költségvetésünk. Tudja, hogy erre az évre már nincs a tartalékban 23 M Ft, de nem is 

kell, hogy legyen, hisz kifizetni nem kell ebben az évben 23 M Ft-ot. De  mégis csak döntést 

kellene arról hozni, hogy a megvalósításhoz már hozzá lehessen kezdeni tavasszal. Minden 

évben több oldalas listát juttat el a Városfejlesztési Irodához, hogy ez miért van itt, csakis 

azért mert mára erősödtek fel ezek a problémák.  

 

Jónás Kálmán: 

A polgármester úr világosan megmondta, ilyen javaslatokat a költségvetés tervezésekor kell 

előterjeszteni. Semmi értelmét nem látja, hogy képviselő asszony idehoz egy több tíz millió 

forintos összegről szóló előterjesztést. Beszéljen polgármester úrral, kérje meg, hogy rakják 

be a következő évi költségvetésbe, és akkor majd ha napirendre veszi, akkor majd eldöntik 

ők.  

 

Kiss Gábor: 

Azért vagyunk képviselők, hogy közösen oldjuk meg a város gondjait. Véleménye szerint ide 

tartozó előterjesztés, azért mert ez egy vizes terület, ázik a fal, penészedik, amely később 

betegség kialakulásához vezet. Ha ezt a vizesedést megszüntetjük, akkor már egy későbbi 

problémát megelőzünk. Nem beszélve arról, ha a vizesedés miatt a házak össze dőlnek, akkor 

a lakhatási problémák miatt is a bizottság elé kerülnek ezek az emberek. Tisztában van azzal 

is, hogy a városban nagyon sok olyan terület van, ahol ugyan ezek a problémák. Maga 

részéről elfogadja a határozati javaslatot. 

 

Kocsis Róbert: 

Nehéz ebben most megoldási javaslatot tenni, mert értjük, hogy milyen helyzet alakult ott ki, 

azzal is egyetért, amit Jónás képviselő úr mondott, hogy a szabad felhasználású pénzek 

máshol lettek elköltve. Megérti képviselő asszonyt, hogy az ott lakóknak ez a legfontosabb 

problémájuk. Maga részéről semmi kivetni valót nem talál, hogy erről a kérdésről beszéljünk, 

de a bizottságnak nincs hatásköre, hogy ebben érdemben segítsen. Elvi támogatást adhatunk, 

különösebb információnk arról sincs, hogy a tartalék keretben mennyi összeg van. Azt 

javasolja, hogy úgy módosítsák a határozati javaslatot, hogy összeg ne szerepeljen benne.  

 

Németi Attila: 

Szeretné kérni akkor, hogy a határozati javaslat megfogalmazása a Török utca elvi 

hozzájárulását is tartalmazza, így hogy összeg úgy sem szerepel. 
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Jónás Kálmán: 

Abszurd ez az egész, milyen okból jönnek ide ilyen előterjesztések? Ennek a világon semmi 

értelme nincs. Tessék költségvetéskor benyújtani ezeket a javaslatokat, örömmel meg fogja 

akkor szavazni. Maga részéről nem szavaz ebben a témában.  

 

Kocsis Róbert: 

Hogy módosítsuk ezt a határozati javaslatot? Ha beletesszük a Török utcát, akkor meg az 

összeg nem stimmel, az összeget amúgy is kihagyná.  

 

Jónás Kálmán: 

Ha a bizottság tagja lenne még egy képviselő, akkor betehetnénk még tegyük fel a Gábor 

Áron utcát is. Tökéletesen felesleges, és értelmetlen ez az egész.  

 

Kocsis Róbert: 

Akkor jó lesz úgy a határozati javaslat, hogy az összeget kivesszük és úgy folytatjuk a 

mondatot, hogy „a Hold zug vízelvezető csatornamegépítésére az Olajmalom utcai 

befogadóig, valamint a Török utca vízelvezetési problémájának megoldását is javasolja.” 

Elfogadható, ha nem várja a javaslatokat. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Egy intézmény ha megkapja az éves költségvetését, és rendkívüli helyzet áll elő, akkor 

pótelőirányzat benyújtására van lehetősége. Egyéni képviselőnek erre nem nagyon van 

lehetősége. Volt egy indítványa, a bizottságnak erről kellene véleményt mondania. A 

városfejlesztési irodának, bizottságnak kellene jobban oda figyelnie, hogy ezek az 

előterjesztések ne az iroda asztalán tartogassák. Véleménye szerint az legyen a határozati 

javaslatban, hogy a bizottság beszélt róla, a probléma megoldását támogatja, de mivel nem a 

bizottság hatásköre, a határozati javaslatot nem támogatja. 

 

Kocsis Róbert: 

Ő ezt a határozati javaslatot el tudja fogadni. Akkor egy ilyen javaslatot megfogalmazhatunk, 

hogy a bizottság megtárgyalta, hatáskör hiányában döntést nem tud hozni, de támogatja ilyen 

jellegű problémák megoldását a városban. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 5 fő vett részt, Jónás 

Kálmán nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

179/2018. (X.24.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az egyéni képviselői indítványt megtárgyalta, hatáskör hiányában döntést nem tud 

hozni, de támogatja ilyen jellegű problémák megoldását a városban. 

 

A bizottsági elnök az ülést 10 óra 40 perckor bezárta.  

 

Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


