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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, 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: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, Dr. Sléder Tamás 

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

jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Karácsony Béla Rendőrség képviseletében, dr. Barta-Géresi Orsolya 

Járási Hivatal osztályvezető, Zabos Péterné HKSZK intézményvezető, Tóthné Erdei Szilvia 

HKSZK szolgálatvezető, Tóthné Mile Erzsébet HKSZK ügyintéző, Szoboszlainé Zabos Petra 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde intézményvezető, Dr. Fucskó Csilla háziorvos, Dr. 

Varga Tamás JEC igazgató-főorvos, Nagy Mariann Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

intézményvezető, Ecsediné Kosztel Ágnes Liget Óvoda vezető 

 

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

megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A bizottsági elnök javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

A Bizottság (döntéshozatalban 7 fő vett részt) 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

74/2017. (V.16.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. május 16.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó értékeléséről 

(A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja) 

Előadó: megbízott jegyző 

 

2. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 

4. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására (A 2017. május 18-i 

képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja) 

           Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Tájékoztatás lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtéséről 

Előadó: igazgató-főorvos 

 

5. Előterjesztés közterületek elnevezéséről (A 2017. május 18-i képviselő-testületi ülés 11. 

napirendi pontja) 

Előadó: igazgatási-irodavezető 
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Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó 

értékeléséről 
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Törvényi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat minden évben a városban működő 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelésének elkészítésével, elsősorban a 

jövőbeni feladatok illetve a megoldandó feladatok a döntéshozók elé terjesztésével. A 

végrehajtási rendeletnek megfelelő tartalmi elemekkel készítettük el a bizottságok és a testület 

elé ezt a beszámolót. Tartalmaz a beszámoló egy olyan tájékoztatót, mely nem törvényi 

kötelezettség, melyet a járási hivataltól kértünk. Egy településnek a gyermekvédelméről 

szólni, azon ellátások nélkül, melyet a járási hivatal képvisel, illetve ellát, nem tartja 

egésznek. Ezúton is köszöni a beszámolót a járási hivataltól, mellyel teljes egész ez a 

beszámoló. Az ellátó rendszer természetesen most is tartalmaz hiányosságokat, melyre 

remélhetőleg hamarosan lesz megoldás. Gondol itt a gyermekek átmeneti otthonára, ahol 

komoly tárgyalások folynak. Nem olyan egyszerű ellátási szerződést kötni gyermekek 

átmeneti otthonának az ellátására, ugyanis sehol nincs elég hely. Mai nap dől el, hogy a 

Karcagi Kistérségi Társulás úgy dönt-e, hogy egyáltalán hajlandó lesz e leülni velünk 

tárgyalni ez ügyben.  Utána fogja a bizottságot a fejleményekről tájékoztatni.  

 

Kiss Gábor: 

Terjedelmes anyagot kaptunk. Elég volt elolvasni is. Az anyagban is benne van, hogy a 

családok szociális helyzetét nagyon befolyásolja az anyagi lét. Ezen belül a gyerekek 

indíttatása, nevelése, hogy válnak deviánsakká, ez megint csak az anyagikra visszavezethető. 

Egyik sarkalatos pont a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése. Sokszor bele sem 

mennek a szülők a sok herce-hurca miatt, illetve olyan hosszadalmas az eljárás. Tehát ha 

hozunk olyan intézkedéseket, melyek a gyermekek szempontjából kedvező, akkor olyat 

kellene hozni, amely valóban az. Ezzel a dologgal mindenképp kellene valamilyen fórumnak 

foglalkoznia, vagy javasolni törvényjavaslatba. Ez lenne a kérdése, hogy mit tudunk ebben az 

esetben tenni, hogy valóban hozzá jussanak azok a szülők, főleg anyukák, ehhez a pénzhez. A 

másik kérdése, nem tudja, hogy elírás-e,  a probléma jelzés a településekről, fel van sorolva, 

hogy Hajdúszoboszlón 121 volt, Ebesen 16, Hajdúszováton 26, Nagyhegyesen 19 és 

Nádudvaron 430. Amennyiben ez nem elírás, akkor mitől van ez? 

 

dr. Barta-Géresi Orsolya: 

A gyermektartásdíj megelőlegezése az a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a gyámügyi 

területen látják el ezt a feladatot. Jogszabályi előírások alapján tudnak arról dönteni, hogy 

megállapítják vagy nem az édesanya részére a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését. 

Ezek jogszabályban foglalt feltételek, törvényben és kormányrendeletben vannak rögzítve, 

ezektől méltányosságból, vagy bármilyen más esetben eltekinteni nem tudnak. Bármilyen 

kezdeményezés van, ami ennek a jogszabálynak a módosítására irányul, akkor azt az 

önkormányzaton keresztül, a képviselőkön keresztül kellene jelezni, mert nekik arra 

lehetőségük nincs, hogy a jogszabálytól eltérjenek. Érzik ők is benne a visszásságokat, 

valóban sokszor találkoznak vele, hogy amikor tájékoztatják az édesanyát arról, hogy milyen 
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feltételekkel tudja ezt igénybe venni, és kb. mennyi idő mire ez az eljárás lezajlik, sokan azt 

mondják, hogy inkább nem veszik igénybe ezt az ellátást. Ha van olyan képviselő, aki 

felvállalja ezt a feladatot, akkor vele együttműködve nagyon szívesen közvetítik a 

kormányhivatalnak, a kormányhivatalnak pedig törvénymódosítási javaslatra van lehetősége 

az illetékes szakminisztériumoknál. Tehát közösen együttműködve, ha erre van igény, akkor 

megvizsgálhatják ezt a kérdést.  

 

Tóthné Mile Erzsébet: 

A jelzések számával kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy való igaz, Nádudvaron 

többszöröse a jelzések száma, viszont ez nem arányos a gyerekek számával. A jelzések 80-90 

%-át az igazolatlan hiányzások teszik ki.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

75/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete alapján - az abban előírt tartalmi 

követelményeknek megfelelően - a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2017. május 18. 

Felelős:    bizottsági elnök 

2. napirend 

 

Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Az előző anyagban láthattuk, hogy begyűrűzött egy olyan férőhely hiány a bölcsődei 

férőhelyekben, ahol mindenképp lépnünk kell ahhoz, hogy a törvény adta lehetőséggel élő 

szülők kéréseit ki tudjuk elégíteni. Az anyagból látszik, hogy sok a két év alatti gyermek. 

Pályázat nem lesz, már tavaly is elfogyott Hajdú-Bihar megyére, illetve még él a pályázatunk 

fenntarthatósága, melyet 5 éve szintén kapacitásbővítésre kaptunk. Kevesebb az óvodás korú 

gyermekünk, mint amennyi óvodai csoportunk van. Így esett a választás a Liget Óvodára, 

ahol egy nagyon jó épület áll rendelkezésre, amely leválasztható, külön bejáratú. Az udvarral 

lesznek  kis gondok, de megoldható. Azt gondolja, hogy mindenképp támogatható lenne ez az 

ötlet, hogy ott bölcsődei férőhelyeket alakítson ki az önkormányzat. Mennyibe fog kerülni, 

azt még nem tudják. Úgy szeretné, ha bölcsődei férőhelyet csinálunk, akkor azt megfelelő 

módon csináljuk meg, ne csak ideiglenes működési engedéllyel működjön esetleg.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Amennyiben ezen a telephelyen a kapacitás bővítés megvalósul, akkor az étellel való 

ellátásnál milyen alternatívában gondolkodnak, a másik kérdés, hogy nehezíti e a 

munkabeosztást hogy másik telephely is van, vagy teljesen függetlenül dolgoznának a 

gondozónők? 

 

Szoboszlainé Zabos Petra: 

A bölcsődének saját főzőkonyhája van, illetve az óvodának is van saját főzőkonyhája. Azon a 

telephelyen is csak tálalókonyha van. Tehát a Hajdúszoboszlói Gazdasági Intézménynek a 

gépkocsija hordja ki oda az ételt. Mind Nagy Mariannal, mind pedig Nagyné Dede Adéllal 

már beszéltek róla, hogy egy ellátási szerződést kellene kötni, és akkor csak egy tálalókonyha 

lenne ott is kialakítva. Amikor viszi az óvodások étkezését a kocsi, akkor vinné a 

bölcsődésekét is. A másik dologgal kapcsolatban, igazából a kezdetek okoznának nehézséget. 
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Új embereket kell felvenni, nyilván őket nem tudják kirakni az új telephelyre, hogy ennyire 

messzire legyenek és ne kapjanak szakmai segítséget ez nehezen megoldható. Igazából az 

lenne a lényeg, olyan kisgyermeknevelőket kitenni, akikben maximálisan megbíznak és a 

szakmának a legmagasabb szintjét képviselik. Náluk folyamatos gyermekfelvétel van, 

folyamatosan változnak a gyerekek, a gyerekcsoportok. Sosincs olyan, hogy egy csoport 

teljesen kiürül. Elsősorban azt kell megnézniük, hogy kik lesznek azok a kisgyermeknevelők, 

akik a szakmát is jól tudják képviselni, illetve a legkevésbé borítja föl a már most bölcsődés 

gyermekek életét. A másik oldala, a bölcsődei dajka, aki napi 8 órában dolgozik. A központi 

épület 6-17-ig van nyitva, akkor az nem egy 8 órás munkaidő. A bölcsődei dajka munkaidejét 

valószínű módosítani kell. Ezt még át kell gondolni.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez egy olyan cél, melyet a bizottságnak támogatnia kell. Ha egy ilyen beruházás megtörténik 

a városban, akkor ez a várólista teljesen meg is szűnhet. A mai világban, amikor az anyuka 

igyekszik vissza menni dolgozni, ez a legfontosabb kérdés. Maga részéről csak támogatni 

tudja, természetesen most csak arról döntünk, hogy elkezdődjön egy folyamat. Van-e előzetes 

becslésünk, hogy időben meddig tart ez a folyamat? 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Nagyon merészet álmodtunk, a júniusi testületi ülésre szeretnénk hozni olyan előterjesztést, 

amibe a bekerülési költség már benne van, és szeptemberben szeretnék indítani a bölcsődét. 

Nagyon szoros, azt nem mondta, hogy tudják a határidőket tartani, ezt csak szeretnénk.  

 

Kocsis Róbert: 

Bátor vállalás, reméljük hogy kivitelezhető lesz.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

76/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elvi támogatását adja, és a képviselő-testület felé is támogatásra javasolja, hogy a 

bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget Óvoda (Hajdúszoboszló, Hőforrás 

utca 145.) felhasználható épületrészében a tervezési feladatok megkezdésével, mely 

előkészítési-tervezési munkálatokra bruttó 1.500.- eFt összeget különít el a 2017. évi városi 

költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalék keret terhére. 

 

Határidő: 2017. május 18. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
 

Kocsis Róbert köszöntötte Dr. Fucskó Csilla doktornőt.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Bemutatta Dr. Fucskó Csilla doktornőt, aki Magyari doktornő praxisát szeretné átvenni és 

területi ellátási kötelezettséget kötni az önkormányzattal. A doktornő rendelkezésünkre 

bocsájtotta a megfelelő dokumentumokat. Megkaptuk a Népegészségügyi Osztálytól az 

előzetes véleményt, mi szerint doktornő működési jog jogosultja lehet. Magyari doktornő 

elnézést kér a bizottságtól és az elnök úrtól, halaszthatatlan dolga miatt nem tud jelen lenni az 

ülésen. Az iroda nevében megköszöni Magyari doktornő áldozatos és kitűnő háziorvosi 
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munkáját, amivel 37 évig a város lakosságát ellátta. Kívánja Fucskó doktornőnek, hogy ennyi 

panasz és probléma jöjjön abból a körzetből, mint amennyi jött Magyari doktornő regnálása 

alatt. Fucskó doktornő Gulyás doktornál mint oktató praxisban volt rezidens, mely ajánlás 

kiosztásra került az ülés előtt, illetve e-mailben is megkaptak a bizottsági tagok.  

 

Kocsis Róbert: 

Megadná a szót Fucskó doktornőnek, kiegészítheti beadványát illetve szóban nyilatkozzon a 

döntéshozók előtt.  

 

Dr. Fucskó Csilla: 

Hajdúszoboszlói lakos, sokat utazik a munkahelye és a lakás közt, szívesen dolgozott 

Szoboszlón, szeretne ismét Hajdúszoboszlóra visszajönni. Ügyeleten is dolgozott, jelenleg is 

dolgozik, szívesen vesz részt az ügyeleti munkában.  

 

Dr. Varga Tamás: 

Az egyik olyan orvosa volt Magyari doktornő, akivel 2006. óta semmi baja nem volt. Fucskó 

doktornőt terhes gondozásról ismeri. Nagyon szimpatikus, aranyos, kedves doktornőnek 

ismerte meg emberileg. Szakmai munkáját még nem tudja megítélni, viszont a szakmai 

anyagában látta a doktornőnek, hogy van üzem egészségügyi végzettsége. A Járóbeteg-Ellátó 

Centrumnak a fő bevételi forrása az üzem egészségügyi tevékenység. Megkérdezné a 

doktornőt, hogy szándékozik e üzem egészségügyi tevékenységet folytatni és ha igen akkor 

milyen formában? 

 

Dr. Fucskó Csilla: 

Nem régi még a szakvizsgája, természetesen azért csinálta, mert szeretne üzemorvosként is 

dolgozni. Jelenleg nem kért még rá ÁNTSZ engedélyt, mert nem feltétlen önállóan, vagy 

nagyobb cégnek saját üzemorvosaként, vagy egészségügyi szolgáltató társulásként mint 

alkalmazott üzemorvosként szeretne dolgozni.  

 

Dr. Varga Tamás: 

Az hogy a JEC kötelékében, arra nem gondolt? 

 

Dr. Fucskó Csilla: 

Nem veti el ezt a lehetőséget sem. Jelenleg egy harmadik szakvizsga megszerzésére  kötelezte 

el magát. 

 

Kocsis Róbert: 

Amennyiben nem titok szabad tudnunk mi az? 

 

Dr. Fucskó Csilla: 

Sportorvostan. 

 

Kocsis Róbert: 

Pártolja az ilyen törekvést, ennél az tiszteletre méltóbb hogy három kisgyermek édesanyja, 

ennyi munka, tanulás, utazás mellett még tud három gyermeket nevelni. Maga részéről 

támogatásra javasolja a pályázatot.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Visszatérne az üzemorvosi dologra. Mindenkinek bejelentési kötelezettsége van aki abban a 

rendelőben bármit is akar csinálni. Legyünk következetesek, ha Kovács doktornő akkori 

kérelmét nem támogattuk, akkor Fucskó doktornőét is át kellene gondolni.  

 



7 

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

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

77/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

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

javasolja. 

 

Határozati javaslat:  

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Hajdúszoboszló, Földvár u. 18. ) ellátó orvosa 

Dr. Kissné Dr. Magyari Mária Hajdúszoboszló város IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. 

Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna, Hajdúszoboszló, Koch 

Róbert u. 23. szám alatti lakos) háziorvos részére. 

 

2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Dr. 

Fucskó Csilla háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban megjelölt körzetre vonatkozó 

feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést köt Dr. Fucskó Csilla (Debrecen, 

1981.05.18. nyilvántartási száma: 69059) háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a 

feladat-ellátási előszerződést, majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződések 

ellenjegyzésére. 

 

3./Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 26/2013.(III.21.) számú 

határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 

db mellékletével együtt) - melyet  a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és 

a Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre, ahol az ellátó 

orvos Dr. Kissné Dr. Magyari Mária - a  megbízó 2017.  december 31. napjával felmondja.  

 

4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Dr. 

Fucskó Csilla háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a 

doktornő praxisengedélyt kapjon és minden hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a IX. 

számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez. 

 

Határidő:  2017. május 18. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

4. napirend 

 

Tájékoztatás lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtéséről 
 

Dr. Varga Tamás: 

Egy nagyon rövid kiegészíteni valója lenne. Kikérte az ÁNTSZ véleményét is az ügyben. 

Szerencsére eleget tudnak tenni a feltételeknek, viszont a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hivatallal történt egyeztetés, aminek alapján kiderült, hogy ez 

engedélyköteles tevékenység. Az engedély kiadása a Megyei Kormányhivatal feladata. Az 

eljárásnak szolgáltatási díja van, amely 5 évre 180.000.-Ft, illetve évenként 40.000.-Ft … 

díjat kell még fizetni. Úgy gondolja, ez a kérdés bír akkora jelentőséggel, hogy ezt a JEC be 

tudja vállalni. Azzal viszont számolni kell, hogy a meglévő szerződést bővíteni kell, mivel 

nagyobb befogadó képességű tartályokat szeretnének majd ehhez a tevékenységhez 

beszerezni, amibe ezek a lakossági hulladékok beleférnek. Az illetékes önkormányzatnak ki 

kell adni egy telephely létesítési engedélyt. Bízik abban, hogy ez a kérdés bír akkora 

jelentőséggel, hogy ezt is be tudják szerezni, és szeretnék minél hamarabb elkezdeni. Egy 

nagyon sürgető lakossági igényről van szó, ezt minél hamarabb meg kell oldani.  
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dr. Sléder Tamás: 

Ő volt az egyik elindítója ennek a történetnek. Néhány hónappal ezelőtt olvasott egy cikket a 

HVG-ben, mely felháborította, hogy országos szinten nincs megoldva a veszélyes hulladékok 

begyűjtése. A cikkben le volt írva, hogy ki és miért nem csinálja ezt. Akkor felkérte Erikát, 

hogy vegye fel a kapcsolatot főorvos úrral és próbálják ezt meg mindenképp megoldani. Ha 

ez megvalósulhat, akkor úgy gondolja,  Hajdúszoboszló országosan is az elsők között lesz, aki 

megpróbálja ezt a kérdést megoldani. Természetesen a képviselő-testületnek van akár 

jogszabály kezdeményezési lehetősége is. Ő meg fogja próbálni azt, hogy esetleg felsőbb 

szinten is kezdeményezzék ennek a megoldását.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Minden jó kezdeményezésnek jó helyen kell megjelenni ahhoz, hogy elérje célját. 

 

Kocsis Róbert: 

Amennyiben egy jó gyakorlat lesz ez Hajdúszoboszlón, akkor a város felvállalhatna járási 

szerepet is ilyen tekintetben.  

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

78/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja a tájékoztatást a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtéséről. 

  

Határidő: 2017. május 24. 

Felelős: igazgató-főorvos, irodavezető-helyettes 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés közterültek elnevezéséről 
 

dr. Sléder Tamás: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez.  

 

Kocsis Róbert: 

Maga részéről, visszaállítaná a Fekete László utca nevét a Puskin utca neve helyére, és adna 

ennek az új utcának valamilyen nevet, mert dr. Fekete László polgármester megérdemelné, 

hogy azt az utca nevet kapja vissza, ami volt. Egy módosító javaslattal szeretne élni, hogy a 

Puskin utcát nevezzük át Fekete László utcának, a szélső utcára pedig bármilyen javaslat 

jöhet. 

 

Jónás Kálmán: 

100 %-osan egyet tud érteni Kocsis képviselő úr javaslatával, azzal kiegészítve, hogy a Fekete 

László utca helyett legyen egy Wass Albertünk. Egy lépéssel tovább menne, a Hősök terét is 

osszák el, és ami volt régen Vértanuk tere, azt is állítsák vissza.  

 

dr. Sléder Tamás: 

Azt gondolja, hogy a hivatal előterjesztése két elnevezetlen utcáról szól. Most itt két másik 

közterület is felmerült a szóba. Célszerű lenne az ott lakóknak a véleményét is kikérdezni, 

hiszen tudtával eddig még ilyen nem fordult elő. Mindenki életébe valamilyen szinten 

beleszólást jelent ez is. Most két olyan utcáról van szó, ahol még jelenleg nem laknak.  
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Kocsis Róbert: 

Maga részéről támogatja Jónás képviselő úr javaslatát, miszerint a Fekete László utca helyett 

legyen Wass Albert utca. Aki egyetért a módosítással, kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 4 igen 3 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

79/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja, hogy a 7779 és 

6846/4 hrsz-ú ingatlanokat Fekete László helyett Wass Albert utcának nevezze el 2017. június 

1-jétől. 

 

Határidő: 2017. május 18. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

A bizottság 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

80/2017.(V.16.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a képviselő-testület a 7783 és 7784 hrsz-ú ingatlanokat 

Kecskeméthy Balázs utcának nevezze el 2017. június 1-jétől. 

 

Határidő: 2017. május 18. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

Haller Lászlóné: 

Egy ilyen utcanév változtatásnál az ott lakóknak teljes mértékben új lakcímkártyát kell 

csináltatni? 

 

Kocsis Róbert: 

Igen, de ennek a költségeit fedezheti az önkormányzat, ha az MTA javasolja, akkor kötelező 

jelleggel. 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
 

Kunkliné Dede Erika: 

A 2017. évi városi költségvetésben a döntéshozók elkülönítettek 300.000.-Ft-ot buszos 

emlőszűrésre. Május elején 4 alkalommal indult busz Hajdúszoboszlóról Debrecenbe az 

emlőszűrő állomásra. 122 nő vett részt ezen a szűrésen.  

 

Kocsis Róbert: 

A következő bizottsági ülésre kapjunk egy hasonló tájékoztatást a tüdőszűréssel kapcsolatban, 

hogy mi most a helyzet.  

 

A bizottsági elnök az ülést 14 óra 00 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


