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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 

 

A hivatal részéről jelen van: Dede Erika irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen vannak: Tóthné Erdei Szilvia HKSZK Gyermekjóléti Központ vezetője 

 

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

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

napirendi pontok elfogadására.  

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

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

 

128/2018. (VIII.30.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2018. augusztus 30-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

1. Előterjesztés gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásának biztosítása, helyettes szülői 

hálózattal (A 2018. szeptember 02-i képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja) 

Előadó: Dede Erika 

 

           Tájékoztatók, bejelentések 

- Tájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátásáról (szóbeli) 

  Előadó: Dede Erika 

 

- Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatellátásról (szóbeli) 

  Előadó: Dede Erika 

 

- Tájékoztatás nyugat-nílusi láz esetekről (2 db melléklet) 

 

1. napirend 

Előterjesztés gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásának biztosítása, helyettes 

szülői hálózattal 
Dede Erika szóban összefoglalta az előterjesztésben leírtakat. 

 

Kocsis Róbert: 

Ez az ellátási forma 20000-nél több lakosú településekre vonatkozik, a 30000 feletti lakosú 

településeknél már családok átmeneti otthonát kell létre hozni az önkormányzatoknak. 

Nekünk családok átmeneti otthonát nem kell létrehoznunk, viszont mindenki másnál családok 

átmeneti otthona van. Minden település megoldja a maga problémáját, plusz munkát nem 

óhajt vállalni egyik sem, ennek következtében kezdtünk a megye határon kívül érdeklődni. 

Ott sem találtunk együttműködő partnert. Karcagot és Nyíregyházát kerestük meg, mindkét 

helyről elutasítást kaptunk. Most ez az utolsó lehetőség, ami ebben az anyagban le van írva. 
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De ez is olyan, a megyében sincs hasonló. A törvény lehetőséget ad rá, de a gyakorlatban nem 

működik sehol.  

 

Tóthné Erdei Szilvia: 

Próbáltak ők is a környező településeken hasonló szolgáltatást végző intézményekkel 

konzultálni, a gyakorlatban nem egy abszolút működő szolgáltatás, de mivel törvényi 

kötelezettség, ennek megpróbálnak megfelelni. Nagy szerencsénk van, hogy a nevelőszülőnek 

van szabad kapacitása, hisz gyermekelhelyezésekre folyamatosan sor kerül. Most már egyre 

inkább ez a tendencia, hogy a gyerekek nevelőszülőnél legyenek elhelyezve. Remélik, hogy a 

későbbiekben tudnak toborozni, és lesznek akik elvégzik a szükséges képesítést.  

 

Dede Erika: 

A 2018. évi költségvetésünkben van előirányzat ezen feladat ellátásra. Ha indulna oktatás, 

akkor azt is ki tudnánk fizetni, mert 1.200.000.-Ft-os előirányzat van a gyermekek átmeneti 

otthonának biztosítására betervezve.  

 

Haller Lászlóné: 

Gyakorlatilag ezek a gyerekek azok a gyerekek akiket a szülőktől elvesznek? 

 

Tóthné Erdei Szilvia: 

Nem egészen, ez egy alapszolgáltatás tulajdonképpen, a szülő kérésére történhet meg, és a 

szülő kérésére meg is szüntethető, ha a helyzete a későbbiekben jól alakul. Igazából olyan 

helyzetekre gondoltak a törvény alkotók, mint pld. kórházba kerül az egyedülálló szülő, nincs 

olyan családtagja, aki segíteni tudna neki, inkább ilyen helyzetekre vonatkozik. Nem olyan 

helyzetekre kell gondolni, ahol a szülői alkalmasság kérdőjeleződik meg, de volt ahol erre is 

használták.  

 

Németi Attila: 

Hajdúszoboszlón hány ilyen esetre volt már példa? Jelent problémát ennek az ellátásnak a 

hiánya? 

 

Tóthné Erdei Szilvia: 

Ilyen adat nem áll rendelkezésükre, nem  vezetnek ilyen statisztikát. Úgy gondolja nem jelent 

problémát az ellátás hiánya, inkább a törvényességi előírások miatt van rá szükség.  

 

 

Antalné Tardi Irén: 

A nevelőszülő képzését ki végzi és a határozati javaslatban szereplő 25000.-Ft miért nettó?  

 

Tóthné Erdei Szilvia: 

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezi a nevelőszülői képzést, amennyiben kellő 

számú érdeklődő van, akkor indítanak képzést, 50.000.-Ft a képzés díja. 

 

Dede Erika: 

Utána nézett, alanyi mentes ez a szolgáltatás. Valamilyen jogviszonyt keletkeztetni kell az 

intézmény és a nevelőszülő között. Ide nem tudott mást mit írni, ideírta a nettó 25000.-Ft 

összeget, mert állítólag így lesz. Reméljük, ennyiért el is vállalják ezt az ügyet.  

 

Kocsis Róbert: 

Ez kistérségre vonatkozó feladat, vagy csak Hajdúszoboszlóra vonatkozik? 
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Dede Erika: 

Ez csak Hajdúszoboszlóra vonatkozik, azért kell megkérni a társulást, hogy engedélyezze a 

hálózat működtetését, mert csak nekünk feladatunk.  

 

Jónás Kálmán: 

Úgy látja, a 30000 lakos feletti városoknak egyszerűbb a dolga a családok átmeneti otthona 

létrehozásával.  

 

Dede Erika: 

Vállalhatnánk a családok átmenti otthonát, de nem váltja ki egyik ellátás a másikat.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

129/2018.(VIII.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága 

támogatja, és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyvt. 94. § (3) 

bekezdés b) pontjában előírt feladat-ellátási kötelezettségét– gyermekek átmeneti 

otthona működtetése – helyettes szülői hálózat működtetésével kívánja megoldani.  

 

II. A feladat ellátása érdekében felkéri a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulást 

(továbbiakban: Társulás), hogy támogassa a helyettes nevelőszülői hálózat 

működtetését biztosítani az általa fenntartott Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, 

Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: Hajdúszoboszló Kossuth u. 15.) 

által. Engedélyezze az intézmény működési engedélyének módosítását ezen feladat 

ellátására. 

 

III. A helyettes szülői hálózat működéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét az 1/2018. 

(I.25.) számú városi költségvetés 11. számú melléklet 14/M sora biztosítja. A 

felmerülő készenléti díj összegét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 

Társulás részére átutalja. A készenléti díj/rendelkezésre állási díj összege nettó 

25.000.-Ft/hó. Ezen plusz feladatot tartalmazó működési engedély megléte után 

(gyermek kihelyezése esetén ) a intézményi térítési díj összegét a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) számú önkormányzati 

rendeletében állapítja meg.  

 

Határidő: 2018. szeptember 02. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

 

2. napirend 
Tájékoztató óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátásáról 

 

Dede Erika: 

Erről már előterjesztést tárgyalt a Tisztelt Bizottság, most kerül a társulás elé, mivel a társulás 

hozzájárulása szükséges, szerencsére működési engedély módosításra nem lesz szükség. Most 

ott tartunk, hogy a Belügyminisztériumtól megjött a gyermeklétszám és a finanszírozás amit 

erre a feladatra kaptunk. 5790 gyermekünk van a járás összes településén, amely gyermekek 

ezen szolgálat feladatait igénybe fogják venni. 1000 gyermekre 1 fő óvodai és iskolai 

szociális segítőt kell biztosítani. 5.292.411.-Ft finanszírozást kaptunk ezen feladat ellátására, 

ez az összeg 6 fő bére, járuléka 3 hónapra. 14 pályázó érkezett, valószínű, hogy mind a 6 főt 
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fel tudnánk venni, de egyenlőre 3 főt kívánunk felvenni. A megmaradt pénzből tárgyi 

eszközöket, illetve a működéshez szükséges dolgokat szeretnénk megvásárolni. Ebben az 

évben 3 fővel próbáljuk beindítani.  

 

Jónás Kálmán: 

A törvényben nincs szankcionálva, ha nem 6 főt veszünk fel, hanem csak 3 főt, akkor a 

finanszírozást is megfelezik? 

 

Dede Erika: 

Nincs. Akkor vonja vissza a finanszírozást az állam, ha nem indítja be a feladatellátást az 

önkormányzat. Holácsik Mariann megbízott intézményvezető végezte a 3 ember kiválasztását. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

130/2018.(VIII.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja az óvodai és iskolai szociális segítő feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Határidő: 2018. szeptember 2. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

3. napirend 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatellátásról 
 

Dede Erika: 

Július 27-én megjelent egy kormányhatározat, miszerint kaphatnak azok a háztartások is 

támogatást, akik vezetékes gázt nem használnak, illetve nincs szerződésük a szolgáltatóval, 

fával tüzelnek. Központilag megkaptuk a formanyomtatvány, melyen lehet igényelni a 

támogatást.  A juttatás formája lehet: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután 

tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett. Az igényeket le kell ellenőrizni az iroda munkatársainak, 

a Főgáztól megjött a lista azokról az ügyfelekről, akiknek szerződésük van vezetékes gáz 

szolgáltatásra. Október 15-ig van lehetősége a város lakosságnak arra, ha ebbe az ellátási 

formába belefér, akkor jelentkezzen. Október 17-ig  fel kell tölteni az Ebr rendszerbe az 

adatokat, utána felküldik a minisztériumba és ők fogják megmondani, hogy akiket 

felterjesztettek megfelelnek-e és milyen formában fogják az önkormányzatnak a támogatást 

rendezni. Még erről nem tudunk semmit. A mai nappal bezárólag 97 kérelem érkezett. A 

lakosságot újság, tv és hirdetéseken keresztül tájékoztatták.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

131/2018.(VIII.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadja a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatót. 

 

Határidő: 2018. szeptember 02. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 
.  

 

 

 



6 

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

4. napirend 

Tájékoztatás nyugat-nílusi láz esetekről 
 

Kocsis Róbert: 

Én javasoltam, hogy legyen előttünk egy ilyen napirend, tekintettel arra, hogy Blikk-ben, 

Facebookon, itt-ott lehetett olvasni ezzel kapcsolatos dolgokat, illetve igazgató-főorvos is 

feltett egy tájékoztatót ezzel kapcsolatosan. Főorvos úr jelenleg szabadságon van, nem 

tartózkodik Hajdúszoboszlón, nem tudott személyesen itt lenni, hogy esetleg személyesen is 

tudjunk kérdezni ezzel kapcsolatban tőle. Foglalkozni kell a témával, úgy gondolja nem tesz 

jót Hajdúszoboszló idegenforgalma tekintetében, illetve az itt lakóknak sem jó ez, hogy ilyen 

történetek keringenek a médiában. Féllábas a dolog, így hogy nincs itt igazgató-főorvos úr, 

illetve itt lehetett volna a tisztifőorvos is. Azt javasolja, ennek a témának a megtárgyalását 

halasszuk el a következő bizottsági ülésre és akkor hívjuk meg az érintetteteket is.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

132/2018.(VIII.30.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága egyetért abban, hogy a nyugat-nílusi lázzal kapcsolatos tájékoztatást vegyék le 

napirendről előadó hiányában és a következő bizottsági ülésen tárgyalják újra. A bizottság 

felkéri a szakirodát, hogy ez ügyben a következő bizottsági ülésre hívja meg, dr. Varga Tamás 

JEC igazgató-főorvosát, dr. Lehel Ferenc tisztifőorvost és a Városfejlesztési Csoport illetékes 

munkatársát a szúnyogirtással kapcsolatos felvilágosítás miatt.  

 

A bizottsági elnök 9 óra 50 perckor bezárta az ülést.             

                                           

 

                                                        Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


