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Helyszín: Városháza, Gönczy Pál terem 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Antalné Tardi Irén 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, Lőrincz László 

irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Kunkliné 

Dede Erika irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Fásiné Kovács Katalin Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 

Intézmény részéről 

 

A bizottsági elnök megérkezéséig a bizottság megbízott elnöke Antalné Tardi Irén az ülést 

megnyitja. A megbízott bizottsági elnök az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

bizottság 5 fővel határozatképes. A megbízott bizottsági elnök 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: 

 

49/2017. (IV.18.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. április 18.-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint határozza 

meg: 

 

Napirend 

1. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására (A 2017. április 20-i 

képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. költségvetésének végrehajtásáról (A 2017. 

április 20-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 6. napirendi 

pontja) 

Előadó: városi főépítész 

 

4. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja) 

Előadó: városi főépítész 

 

5. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására (A 2017. április 20-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi 

pontja) 

Előadó: megbízott jegyző 
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6. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére (A 2017. április 20-i képviselő-

testületi ülés 10. napirendi pontja) 

           Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra  

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra  

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára (A 2017. április 

20-i képviselő-testületi ülés 11. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető helyettes 

         

10. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

1. napirend 

 

Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására 
 

Lőrincz László: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

50/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága elfogadta a város 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

 

2. napirend 

 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 

Lőrincz László: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Megköszöni a részletes beszámolót és elfogadásra javasolja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

51/2017.(IV.18.) INESZB határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

3. napirend 

 

Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez, tulajdonképpen formai rendeletalkotásról van 

szó. 

 

Kiss Gábor: 

Ez a korlátozás meddig tart? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

A korlátozás határozatlan időre szól, mivel csak a hatályba lépés kezdő dátuma van meg, a 

hatályon kívül helyezés nincs meg, hogy ez végérvényesen így marad-e, majd egy későbbi 

szakmai felmérés során évek múlva ki lehet ezeket venni, de jelenleg határozatlan időre szól.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

52/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja a bányatelkek korlátozásának elrendeléséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotását és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő:  2017. április 20. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

4. napirend 

 

Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Csak annyiban egészítené ki, hogy ez a szabályzat egy jelenleg létező az önkormányzat által 

még 2013-ban elfogadott szabályzat. A jogszabályváltozások miatt rendelet formájában kell 

átültetni, de ugyanakkor egyszerre kiegészítik a majd elkészítendő településképi arculati 

kézikönyvvel kapcsolatos társadalmi egyeztetés szabályaival. Itt is csak formai 

rendeletalkotásról van szó.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

53/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 
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Határidő: 2017. április 20. 

Felelős: bizottsági elnök 

 

12 óra 40 perckor megérkezett Kocsis Róbert bizottsági elnök, így a bizottsági tagok száma 6 

főre emelkedett. 

 

5. napirend 

 

Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
 

dr. Korpos Szabolcs: 

Ezt az előterjesztést még a mai nap küldtük ki elektronikus formában, illetve papír alapon 

most került kiosztásra. Előzményként szeretné elmondani, hogy eddig alapítványokat a 

megfelelő szakbizottságok, megfelelő keretéből támogatták. Az új jogszabályváltozások miatt 

testületi hatáskör. Erre egy rendelettervezetet készített a hivatal, eleget téve ígéretének is, 

illetve annak a felkérésnek is, amit a Gazdasági Bizottság és a Turisztikai Bizottság 

tolmácsolt feléjük. Sok tekintetben nem különbözik az eddigi bevált gyakorlattól, kivéve 

abban, hogy a képviselő-testület mondja ki a végső döntést a támogatások összegére 

vonatkozóan az alapítványok által benyújtott kérelmekre. Gyakorlatilag csapatmunkának 

tekinthető, egyeztetett a szakbizottságokkal a rendeletalkotáskor. Az utolsó percig 

csiszolgatták a rendeletet, hogy minél alaposabb, és mindenre kiterjedő legyen, és 

természetesen ez kompatibilis lesz a jövőben a bővítményeivel együtt.  

 

Jónás Kálmán: 

A 2. § (8) pontjával kapcsolatban lenne kérdése. Itt az van írva, hogy a támogatási kérelemben 

foglalt összegnél magasabb összegről is hozhat döntést a képviselő testület. Mi indokolja ezt a 

pontot? A támogatási összeg bele van foglalva az igénybe, akkor a képviselő-testület miért 

döntene úgy, hogy ettől magasabb összegről határoz? 

 

dr. Korpos Szabolcs: 

A rendelet megírásakor arra figyeltek, hogy a képviselő-testületnek ne vonják el a hatáskörét 

és ne korlátozzák a szükségesnél nagyobb mértékig. Itt inkább azt kell figyelembe venni, 

hogy a képviselő-testület autonómiája ne sérüljön, természetesen a támogatási összegnél 

alacsonyabb összeget is megállapíthat vagy el is utasíthat, illetve a támogatási összeget 

helyben hagyhatja. Nem tartja kizártnak, hogy esetleg 10-20 %-kal magasabb összeget ítélne 

meg a támogatásra a testület. Előfordulhatnak olyan esetek, a szakbizottságok állásfoglalása 

alapján egy x összeget kért alapítványt x %-kal magasabb összeggel támogatnak, mert 

biztosabbnak érzik a rendezvény megvalósulását. Természetesen módosító javaslat hatására ki 

is veheti ezt a részt.  

 

Jónás Kálmán: 

Akkor egy módosító indítvánnyal szeretne élni, mert ezt nem tartja elfogadhatónak. Az 

alapítvány pontosan tudja mi az az összeg, amire szüksége van. A magasabb összeget 

kivenné, az alacsonyabbat természetesen benne hagyná a szövegben.  

 

Varga Imre: 

Valóban nem gyakorlat, hogy magasabb összeggel támogassuk az alapítványokat. De, 

példának okáért, ha az önkormányzat támogat egy alapítványt, amely egy maradandó dolgot 

szeretne létrehozni a köztéren, és azt mondja az önkormányzat rendben van, mi támogatjuk, 
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de az alkotásnak a színvonala, a körülményei, a kihelyezése, sokkal igényesebb kivitelt 

érdemel, és akkor ezt külön eljárás nélkül szerződésbe foglalva tudja támogatni.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Amennyiben a bizottság a módosítást megszavazza, akkor a következő bizottsági ülésen úgy 

fogja tolmácsolni, illetve be tudja építeni amennyiben a szakbizottság úgy tartja jónak.  

 

Kocsis Róbert: 

Jónás Kálmán módosító javaslatát maximálisan támogatni tudja. Van tapasztalata 

támogatások terén, de nem emlékszik rá, hogy valaha is adtak volna magasabb összeget, mint 

amit a pályázó kért.  

 

Kiss Gábor: 

Véleménye szerint maradjon benne a magasabb összeg is, sose lehet tudni mit hoz a jövő.  

 

dr. Korpos Szabolcs: 

Tenne egy javaslatot irodavezető-helyettes asszony sugallatára, hogy úgy írná át a (8) 

bekezdés szövegének második felét, hogy a képviselő-testület nincs kötve magához a 

kérelemhez sem, ebbe benne van az is hogy elutasíthatja, alacsonyabb vagy akár magasabb 

összeget is adhat.  

 

Jónás Kálmán: 

Ezt sem tudja elfogadni, ugyanaz a lehetőség, ugyanazt a kiskaput nyissuk meg ezzel a 

megfogalmazással is.  

 

Kocsis Róbert: 

Jónás Kálmán képviselő úr mondja el akkor konkrétan módosító javaslatát. 

 

Jónás Kálmán: 

„A bizottság véleménye irányadó javaslat, amelyhez a képviselő-testület nincs kötve, a 

támogatási kérelemben foglalt összegnél alacsonyabb összegről is hozhat döntést, illetve a 

támogatási kérelmet el is utasíthatja.” 

 

Kocsis Róbert: 

Aki az elhangzott módosítást támogatja, tegye fel a kezét. 

 

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

támogatta az alábbi határozatot: 

54/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága  az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet 2. § (8) bekezdését az alábbiak szerint módosítaná: 

(8) „A bizottság véleménye irányadó javaslat, amelyhez a képviselő-testület nincs kötve, a 

támogatási kérelemben foglalt összegnél alacsonyabb összegről is hozhat döntést, illetve a 

támogatási kérelmet el is utasíthatja.” 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

55/2017.(IV.18.) INESZB határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága nem támogatta az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére 

 
Varga Imre: 

A köznevelési törvény meghatározza, hogy az intézmény életében milyen intézkedések 

minősülnek intézményi átszervezésnek. Általában a nem általunk fenntartott intézmények 

tekintetében nem szoktunk véleményt alkotni, ebben az esetben javasolja, hogy alkossanak 

véleményt és támogassák. A Zeneiskola tekintetében egyértelmű, tanszakokkal bővül az 

iskola. A Gimnázium tekintetében szakgimnázium szó kikerül, mert megszűnik az 

informatikai képzés.  

 

A bizottság 5 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

56/2017.(IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Nkt. 83. § (4) h) bekezdése alapján, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által tervezett 

intézményi alapdokumentum módosításokat az alábbiak szerint véleményezi: 

1. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium szakmai alapdokumentumában –a 

fenntartó indoklásában meghatározottak figyelembe vételével- a „Szakgimnázium” 

név törlésével egyetért. 

2. Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában új 

alapfeladattal, a 

• Zeneművészeti ág - vonós- és tekerő tanszak 

• Zeneművészeti ág - pengetős tanszak 

bővüléssel egyetért. 

 

Határidő:  2017. április 20. 

Felelős:      megbízott jegyző 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Jónás Kálmán: 

Ennek a mintájára valószínű a következő hónapokban hasonló levelet fogunk kapni az összes 

óvodától. Ez alapján döntsünk a támogatás összegéről, akkor az összes óvodának meg kell 

hogy adjuk.  

 

Varga Imre: 

Kifejezetten kérte, hogy az óvoda igazgatónőjétől jöjjenek a kérelmek, tehát valószínű, hogy 

koordinálja. Viszont nem biztos, hogy 100 %-osan kell támogatnunk minden ilyen kérelmet. 
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Jónás Kálmán: 

Amennyiben 50.000.-Ft-tal támogatunk minden óvodát, akkor belefér mindegyik. Módosító 

javaslatként szeretné, hogy a Liget Óvoda 50.000.-Ft támogatást kapjon. Azt nem tehetjük 

meg, hogy az egyiknek adunk 100.000.-Ft-ot, a másiknak meg nem adunk semmit. 

 

Kocsis Róbert: 

Az oktatási keretnek nem kirándulási célokat kell kizárólag finanszírozni. Nem sok az az 1 M 

Ft, már kiosztottuk több mint a 15 %-át. 

 

Kiss Gábor: 

Javasolja, hogy a kért 100.000.-Ft-ot szavazzák meg.  

 

Jónás Kálmán: 

Mit fognak akkor csinálni, ha mind a 8 tagóvodától kapnak támogatási kérelmet? Az már 

800.000.-Ft, így viszont ha csak 50.000.-Ft-ot adnak, akkor minden óvodának tudnak adni.  

 

Kocsis Róbert: 

Szavazzunk először Jónás képviselő úr javaslatáról, azaz 50.000.-Ft támogatást javasol a 

Liget Óvodának. Aki egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 3 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

57/2017. (IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága nem támogatja, hogy az oktatáspolitikai célkeretből 50.000.-Ft összeget kapjon a 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája tanulmányi kirándulás lebonyolításához.  

 

Kocsis Róbert: 

Most az tegye fel a kezét, aki a 100.000.-Ft-os támogatással ért egyet. 

 

A bizottság 4 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

58/2017. (IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati 

rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2017. 

évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 

3/ÖK „Oktatáspolitikai célfeladat” soráról a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget 

Óvodáját  tanulmányi kirándulás lebonyolításához 100.000 forinttal támogatja. A támogatás 

összege a tanulmányi kirándulás buszköltségére használható fel. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: megbízott jegyző  

 

8. napirend 

 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Gönczy Pál évnek nyilvánítottuk ezt az évet, a Gönczy Pál Iskola két tanulmányi versenyt 

rendez és szervez. A támogatási összeg ki van pontozva. Jegyző úrral abban egyeztettek, hogy 
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a hivatal javasoljon összeget. Nem összeget javasolna, hanem a gyermekek jutalmazását, a 

tárgyjutalomra 50-50.000.-Ft-ot javasolna.  

 

Kocsis Róbert: 

Az 50-50.000.-Ft kifutja a tárgyjutalmat?  

 

Varga Imre: 

Igen, úgy gondolja a Tankerület reprezentáljon, az önkormányzat pedig állja a tárgyjutalmat.  

 

Kocsis Róbert: 

Úgy gondolja az idei támogatást a Gönczy Pál Iskola ki is merítette. 

 

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

határozatot hozta: 
59/2017. (IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati 

rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2017. 

évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 

3/ÖK „Oktatáspolitikai célfeladat” soráról a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolát tanulmányi versenyek lebonyolításához 100.000 forinttal támogatja. A 

támogatás összege tárgyjutalmakra használható fel. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: megbízott jegyző  

 

9. napirend 

 

Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Tavaly találkoztunk ezzel a lehetőséggel először, 6.150.000.-Ft támogatást kapott az 

önkormányzat a szociális, természetbeni és pénzbeli ellátások támogatására. Települési 

támogatásra lehetett fordítani az összeget, ezen belül is elsősorban a rendkívüli települési 

támogatásra. Tavaly október és november hónapban használtuk fel, két havi lakáshatási 

támogatást és egy havi gyógyszertámogatást tudtunk ebből a pénzből utalni. Ebben az évben 

jóval többet terveztünk a 2017. évi költségvetésbe, szurkolunk hogy nyerjen a pályázat, mert 

szükségünk lesz rá október, novemberben. A gyógyszertámogatásnál már szinte nincs is olyan 

kérelmező, akinek ne a maximum összeget kellene odaítélni úgy gyógyszerben, mint 

lakásfenntartási támogatásban, mert annyira kevés az egy főre jutó a családokban. Most 9 M 

Ft-ot szeretnénk lakhatási támogatásra és 2 M Ft-ot gyógyszertámogatásra. Kéri a pályázat 

benyújtásának támogatását. 

 

Kocsis Róbert: 

Ez az adóerőképesség mutató elgondolkoztató, jól szemlélteti, hogy Hajdúszoboszló 

viszonylag nagy település és ehhez képest mégsem  annyira rózsás a helyzet.  

 

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

határozatot hozta: 
60/2017. (IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
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belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont 

szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

keretében 11 M Ft rendkívüli szociális támogatásra a pályázatot benyújtsa. 

 

Határidő: 2017. április 20. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Az előterjesztés elején tájékoztatjuk a bizottságot arról, hogy kik azok akik jogosultak a 

szünidei étkeztetésre. A második részében számszaki adatokat tartalmaz a tavaszi, nyári és 

őszi szünetre jelentkezőkről. A harmadik részben pedig tájékoztattuk a bizottságot a nyári 

szünidei étkeztetés kapcsán arról, hogy névváltozás miatt az idén a HIK helyett a 

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény fogja ellátni ezt a feladatot vásárolt 

élelmezés formájában. Itt az egyik szolgáltató kiesett a Hotel Viktória, aki eddig nyáron 

étkeztetett. Maradt csak a DPC, évek óta ők ketten biztosították az étkeztetést, egyrészt mert a 

város két részén tudták biztosítani az étkeztetést, másrészt azért mert nem volt rájuk panasz. 

Egy adag ételt 456.-Ft-os áron biztosítják ebben az évben a tavalyi 440.-Ft helyett, a 

költségvetési törvény változása miatt. 

 

Kocsis Róbert: 

Tulajdonképpen tavalyhoz képest csak formai változásról van szó. 

 

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

határozatot hozta: 
61/2017. (IV.18.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi Bizottsága/ 

Gazdasági Bizottsága hozzájárul, hogy a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítását a 

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény végezze, azzal a kitétellel, hogy a nyári 

szünidei étkeztetés (2017. június 16-tól augusztus 31-ig 55 napon át) biztosítását vállalkozói 

szerződés alapján - a DPC Vendéglátás Kft, székhelye: 4032 Debrecen, Vezér u. 0204/15 hrsz 

- vásárolt élelmezésként lássa el. A szolgáltatás helyei: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 

76-1. és a 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni u. 6. szám alatt történik. A szolgáltatóval történő 

szolgáltatási szerződés megkötése 456.-Ft/fő/adag áron történjen. 

 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős:   intézményvezető/irodavezető-helyettes 

 
A bizottsági elnök az ülést 13 óra 29 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


