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   Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

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

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, Szoboszlai Lilla személyügyi 

referens, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika 

irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen vannak: Dr. Varga Tamás JEC igazgató-főorvos, Kiss Imréné JEC 

gazdaságvezető, Zabos Péterné HKSZK intézményvezető, Holácsik Mariann Gondozási 

Központ vezető 

 

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

megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, Antalné Tardi Irén és Szőllősi 

Kálmánné jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. A bizottsági elnök javaslatot tett a 

napirendi pontok elfogadására. A bizottság a napirendi pontokat elfogadta. 

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

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

 

97/2018. (VI.12.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2018. június 12-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

1. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. (A 2018. június 14-i 

képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja) 

Előadó: jegyző 

 

2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 2018-

2020. (A 2018. június 14-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosítására. 

(A 2018. június 14-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. (A 2018. június 

14-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
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1. napirend 

Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

 
dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Az intézkedési terv illetve a problémák feltárása és az arra adott javaslatok között próbáltak 

hathatós intézkedéseket megfoganatosítani. Azt gondolja, az elmúlt 5 éves ciklusban az arra 

ráfordított energia és információ birtokában az ott megjelölt intézkedési tervet és feladatokat 

végrehajtották. Azt gondolja egy előre mutató, jó anyag.  

 

Szoboszlai Lilla: 

Nem társ szerzője, hanem társ szerkesztője a HEP-nek. A szakmai részeket a hivatali vezetők 

összerakták és abból szerkesztette ő össze egységes szerkezetté.  

 

Kocsis Róbert: 

Elolvasta az anyagot, minden részletre kiterjedő, alapos anyag, széles körű, mindent felölelő 

téma. Gratulál azoknak akik ezt így összerakták, mert tényleg nagy anyag, elég volt 

végigolvasni. Ez egy olyan dokumentum, ami egyébként minden tekintetben hasznosítható az 

önkormányzati munkában.  

 

Jónás Kálmán: 

Előre elmondja, nem tudta végig olvasni, így a szavazásnál tartózkodni fog. A 4. oldalon van 

egy táblázat, ahol a 15-17 éves korosztály ki van két évre emelve, viszont a 18-59 éves 

korosztályt egybe hozza, ami számára sok. Ő inkább a 18-30 éves korosztályra lett volna 

kíváncsi, hogy 2013-tól hogy változott a létszáma és ebből a táblázatból ez nem derül ki. 

Miért pont ezt a 18-59 éves korosztályt választották ki? 

 

Szoboszlai Lilla: 

Ezt nem ők találták ki, hanem egy kormányrendelet és egy szakminisztériumi  rendelet szerint 

van szabályozva, a táblázatokat is tőlük kellett átvenni. Az a lényege ennek a táblázatnak, 

hogy öregedik-e a társadalom itt Szoboszlón. Amennyiben kéri a bizottság, akkor meg tudják 

nézni, hogy van-e erre vonatkozó adata a KSH-nak vagy a TeIR-nek. 

 

Jónás Kálmán: 

Ha nem okoz nagy problémát, erre kíváncsi lenne. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

98/2018.(VI.12.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot elfogadja, annak intézkedési tervében megjelölt célok végrehajtásával egyetért. 

 

Határidő: 2018. június 14. 

Felelős: bizottsági elnök 

 

2. napirend 

Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 

2018-2020 
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Kunkliné Dede Erika: 

Természetesen részt vett ebben a munkában, de a munka oroszlánrésze Zabosné Piroskáéké. 

Minél mélyebbre ásunk, látszik hogy kell ezzel a témával foglalkozni, ezért ahogy a 

pályázatot kiírták, benyújtottuk, 1 M Ft összegű támogatást kaptunk. Azt gondolja, mint első 

anyag a város adottságaira, jellemzőire meghatározottan készült el ez a stratégia.  

 

 Zabos Péterné: 

Évekre visszamenőleg az intézmény Gyermekjóléti Szolgálata végzett felméréseket.  Ez a 

mostani felmérés, diákok, felnőttek körében végzett felmérés, ezeket összehasonlították a 

korábbi felméréseikkel. Az alkohol, dohányzás területén az országos átlaghoz képest nem 

vagyunk rossz helyen. Az iskolában folytatott preventív munkának köszönhetően viszonylag 

jó úton haladunk. de viszont az is látszik a felmérésből, akik viszont kapcsolatba kerülnek 

akár az alkohollal, cigarettával, sajnos egyre korábbi életkorban kezdik és aki kipróbálja az 

viszont tartósan fogyasztóvá válik. Ez jellemző a drogra is. Csökkent a droghoz nyúlók 

száma, de aki kipróbálta az rendszeres fogyasztja. Pénteken az intézményben előadás volt a 

drogfogyasztásról, előadás után az előadót 5 diák kereste meg, elkérték az elérhetőségét, 

szerettek volna tanácsot kérni. Mindenképpen a megelőzés a legfontosabb dolog. A cselekvési 

tervben is a család szerepét próbálták kiemelni. Kellenek hozzá szakemberek illetve 

önkéntesek.  

  

Jónás Kálmán: 

Nagyon örül ennek az anyagnak. Olyan konstruktív javaslatokat fogalmaznak meg, amely 

kézzel fogható. Kéri a képviselő társait az anyag elfogadására.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez az anyag felhívja azokra a tendenciákra a figyelmet, amivel mindenképp törődni, 

foglalkozni kell. Köszöni ezt az anyagot, és a támogatásra biztatja a bizottság tagjait.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

99/2018.(VI.12.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága 

elfogadja és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a mellékletben szereplő 

Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum helyi 2018-2020-ra vonatkozó 

drogstratégiáját és középtávú cselekvési tervét. 

 

Határidő: 2018. június 14. 

Felelős:   bizottsági elnök 
3. napirend 

Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak 

módosítására 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Alapító okiratot azért nem látunk, mert 2015-ben megtörtént annak módosítása, azóta olyan 

jellegű változás, amely az alapító okiratot érintette volna, nem volt. Az SzMSz-t és a 

Kollektív Szerződést aktualizálni kelletett. A Kistérségi orvosi ügyelet működési rendje most 

így működik, az átszervezés nincs befolyással rá.  

 

Dr. Varga Tamás: 

Nincs hozzáfűzni valója az előterjesztéshez, úgy gondolják minden fontos benne van ami kell.  

 

Kiss Gábor: 
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Miért kell UH vizsgálatra 4 hónapot várni, egyik ismerőse Balmazújvárosra ment UH-ra. A 

másik, a labor, 3 hetet kell várni egy labor vizsgálatra. Nem lehetne ezeket a hosszú 

várakozási időket lerövidíteni? Történt valami a központi orvosi ügyelettel kapcsolatban azóta 

mióta tárgyalta a bizottság? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Az UH vizsgálattal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy valami extrém szituáció 

lehetett, mert jelenleg az UH előjegyzés 24 órás, 3 hónapos várakozási idő az ultrahangon 

soha nem volt, sürgős ultrahangot pedig órákon belül elvégzik. Az orvosi beutalásoknak az 

időkorlátja megszűnt. A laborban a TVK-juk rendkívül szűk, sürgős labor vizsgálatokat nem 

utasítnak vissza, így is minden hónapban 1.800.000.-Ft-ot fizetnek saját zsebből azért, hogy 

ezek a labor vizsgálatok megtörténhessenek. Azért vezették be ezt a 65 fő/nap laborvizsgálati 

kvótát, mert előtte 3-3,5 M Ft volt havonta a ráfizetésük. Ezt mindenképp be kellett vezetniük, 

vannak olyan betegségekben szenvedők, akiknek nem kell várniuk a laborvizsgálatra, illetve 

nem kell előjegyeztetni a gyermekeket laborvizsgálatra, aki vérhígítót szed, akinek nagyon 

komoly endokrin betegsége van. Az ügyelettel kapcsolatban annyi előrelépés történt, hogy a 3 

csatol önkormányzatok hozzájárulása is megvan. Meg fogjuk közbeszereztetni, ha valami 

külső szolgáltató ezt az ellátási formát elviszi, akkor bízik benne hogy hasonló, vagy jobb 

színvonalon lesz ellátva az ügyelet. Azért alakult ki ez a helyzet, mert a helyi háziorvosok 

többsége azt mondta, nem szeretne ügyelni.  

 

Kiss Gábor: 

Köszöni a választ, az anyagot jónak tartja és elfogadásra javasolja.  

 

Kocsis Róbert: 

Javasolná igazgató-főorvos úrnak, ha legközelebb meg kell újítani valamelyik dokumentumot, 

akkor ne várják össze mindet. A mi munkánk könnyebb, ha csak egyet-egyet kell elolvasni 

ezek közül az egyébként is tekintélyes terjedelmű dokumentumok közül. A központi orvosi 

ügyelettel kapcsolatban annyit, hogy ami most itt le van írva ebben a dokumentumban, 

tulajdonképpen az a pályázati kiírás alapja. Ez fog szerepelni a pályázati kiírásban, ezt fogjuk 

elvárni a pályázóktól, ami ebben le van írva.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

100/2018.(VI.12.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága 

elfogadja és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Járóbeteg-Ellátó Centrum 

egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Kollektív Szerződését (6 db 

mellékletével együtt). 

 

Határidő: 2018. június 14. 

Felelős:   bizottsági elnök 
 

4. napirend 

Előterjesztés oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Az előterjesztés fő része a nyári napközis tábor és az ahhoz való hozzájárulás 100.000.-Ft 

összegben. A mellékletben szereplő eszközöket szeretnék belőle megvásárolni. A 

Tankerülettel való együttműködés szerinte jó, velük egyeztetett módon forgó színpad szerűen 

tartják meg a nyári napközis tábort. Előző években a Thököly, a Gönczy, a Báros Iskolában 

volt, és most a Pávai iskola következik. A Bárdos iskolában is úgy oldották meg tavaly a 

problémákat, hogy ilyen játékszereket vásároltak a gyerekeknek, melyek ott is maradtak. Nem 
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keverednek az ottani leltárban helyezett dolgokkal. Egyébként is ezek egy része el is 

használódik a nyár folyamán.  Az önkormányzat fizeti a béreket, a szakmai munkát, a 

pedagógusokat a Tankerület adja.  

 

Kocsis Róbert: 

Jó  hogy van tábor, mindenképpen jó, hogy sikerült ennek a mikéntjét kidolgozni, „bejáratott” 

módon működik. Igény van rá, tudjuk támogatni.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

101/2018.(VI.12.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága - az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.25.) önkormányzati 

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár  részére 100.000 forint támogatást nyújt a nyári 

napközis tábor eszközbeszerzésére. 

 

Határidő: 2018. július 06. 

Felelős:       jegyző  

5. napirend 

Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára 
 

Kunkliné Dede Erika: 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter, már 4. éve írja ki az önkormányzatok 

részére ezt a pályázatot. Ami fontos, hogy éppen csak hogy beleférünk a pályázati 

lehetőségekbe, mert az adóerő-képességünk már 30.447 Ft, a pályázati kiírás szerint 32.000 

Ft-ot nem haladhatja meg. Éppen még be tudjuk nyújtani, tavaly a 11 M Ft-ból 3.363.000.-Ft-

ot kaptunk. Úgy gondolja, ezt a lehetőséget ne szalasszuk el. A pályázat él, de az informatikai 

felület még nincs nyitva. A Tisztelt Bizottság tudja, mert itt csapódik le, hogy a nagyobb 

összegű kifizetések, nagyon sok pénzt elvisznek. Egyes embereknek 100-150.000.-Ft-ot kell 

hogy adjunk, kaucióra, lakhatási probléma megoldására. A temetési támogatást kérők száma 

pedig egyre több. Erre a két ellátási formára 5 M Ft összeget pályázunk.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

102/2018.(VI.12.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága 

támogatja és a képviselő-testületnek is támogatásra javasolja a Belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és az I.10. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében 5 M 

Ft rendkívüli szociális támogatásra pályázat benyújtását.  

Határidő: 2018. június 14. 

Felelős:   bizottsági elnök 

Tájékoztatók, bejelentések 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Be szeretné jelenteni, hogy Zabos Péterné intézményvezető asszony utolsó bizottsági ülésén 

vett részt, ugyanis nyugdíjba vonul. Április 01-től felmentési idejét tölti, június 20.-án lesz az 

utolsó munkában töltött napja. Nagy tisztelettel szeretné megköszönni a munkáját, minden jót 

kíván neki, boldog, hogy ilyen erőben, szellemi frissen el tud menni nyugdíjba és tudja ezt 

élvezni. Bajuszné polgármester asszony kérésére, június 20-án Pirike utolsó munkanapján,  a 
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munkakör átadás-átvétel kapcsán az önkormányzat részéről ő fog jelen lenni. Az intézmény 

vezetését Holácsik Mariann fogja átvenni a pályázat elbírálásának lezártáig.   

 

Zabos Péterné: 

Szívből kíván mindenkinek nagyon jó egészséget, köszöni a sok támogatást, amit az 

intézmény részére kaptak.  

 

A bizottsági elnök 13 óra 45 perckor bezárta az ülést.             

                                           

 

                                                        Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


