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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, Jónás Kálmán bizottsági tag, Németi Attila bizottsági tag, 

Haller Lászlóné bizottsági tag, Kiss Gábor bizottsági tag 

 

A hivatal részéről jelen van: dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző, dr. Sléder Tamás 

igazgatási irodavezető, Varga Imre humán közszolgálati irodavezető-helyettes, Kunkliné 

Dede Erika irodavezető-helyettes, Bukta Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Továbbá jelen van: Holácsik Mariann Gondozási Központ intézményvezető, Dr. Varga 

Tamás JEC igazgató-főorvos, Dr. Fucskó Csilla háziorvos, Dr. Kovács Petronella háziorvos, 

Dr. Zudor Ágnes háziorvos,  

 

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

megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Szőllősi Kálmánné jelezte, hogy később 

érkezik. A bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontok felcserélésére. 

A Bizottság (döntéshozatalban 6 fő vett részt) 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

154/2017. (X.17.) INESZB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága 2017. november 21-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 

határozza meg: 

 

Napirend 

 

 

1. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosításáról szóló pályázat benyújtására (A 2017. november 23-i képviselő-testületi 

ülés 4. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

2. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos 

véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 7. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos 

véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői 

pályázatával kapcsolatos véleményezésre (A 2017. november 23-i képviselő-testületi 

ülés 9. napirendi pontja) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodájában történt 

rendkívüli helyzetről 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
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Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról (A 

2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 10. napirendi pontja) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

8. Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére (A 2017. november 23-i 

képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, 

valamint az I. és IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről (A 2017. november 

23-i képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

10. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

(A 2017. november 23-i képviselő-testületi ülés 21. napirendi pontja) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

11. Dévény torna átütemezése 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

12. Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztató, bejelentések 

 
 

1. napirend 

Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek 

biztosításáról szóló pályázat benyújtására 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Amit mindenképp el kell mondanom, hogy ezt a pályázatot benyújtottuk. A KEF 

működéséhez az anyagi támogatás mindenképp kellene, ahhoz hogy még több programot 

tudjanak szervezni, illetve szakembereket tudjanak betanítani, mert ez egy speciális terület. 

Ahhoz, hogy eredményes legyen, arra kéri a bizottságot, hogy támogassa a pályázat 

benyújtását. 

 

Holácsik Mariann: 

Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

180/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, és a Képviselő-testület felé is támogatásra javasolja, hogy a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak 

támogatására a KAB-KEF-17-B-26095 jelű pályázat benyújtását, valamint a 102.200.-Ft 

önerőt- melyből 50.000.-Ft készpénz- biztosítja a város 2017. évi költségvetés pályázatok 

tartaléka terhére.  
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Határidő: 2017. november 23. 

Felelős:   bizottsági elnök 

 

2. napirend 

Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával 

kapcsolatos véleményezésre 
 

Varga Imre: 

Annyit szeretne hozzáfűzni ehhez a 3 előterjesztéshez, főleg a Hőgyes Endre Gimnázium és a 

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatban, hogy egyeztetett 

tankerület igazgató asszonnyal. Ő arról tájékoztatott, hogy Sárkányné Kertész Éva és Szabó 

Gyuláné vezetői tevékenységét ők pozitívan ítélték meg, és pályázati kiírás nélkül további 5 

évre szeretnék megbízni. Ő is azt tapasztalta, hogy a kollégák együttműködőek, munkájuk 

eredményes. Azért írta az elmondottakkal szemben, hogy nem kívánunk véleményt formálni, 

mert nem erre irányult a kérdés. Korábban testületi ülésen az fogalmazódott meg, hogy csak 

véleményezési jogunk van, és az is áttételes, hiszen nincsenek a szakmai munkához 

információink, nem vagyunk tájékozottak olyan tekintetben, hogy foglalt állást a nevelő 

testület, így célszerűbb azt mondani, hogy nem kívánunk véleményt formálni. A Pedagógiai 

szakszolgálat vezetői állásával kapcsolatban annyit, hogy vele gyakorlatilag kapcsolatunk 

nincs, az itteni tagintézmény vezetőjével van kapcsolatunk, normális, kiegyensúlyozott, jó 

kapcsolatot épített ki az intézményekkel, óvodákkal.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

181/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a Hőgyes Endre Gimnázium 

intézményvezetőjének további megbízásával kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  

 

Határidő: 2017. 11. 23. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

3. napirend 

Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával 

kapcsolatos véleményezésre 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

182/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 

intézményvezetőjének további megbízásával kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  

 

Határidő: 2017. 11. 23. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

4. napirend 

Előterjesztés a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői 

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

alábbi határozatot hozta: 

183/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat 

főigazgatói beosztásának ellátására beadott pályázattal kapcsolatban nem él a véleményezési 

jogával.  

 

Határidő: 2017. 11. 23. 

Felelős:  bizottsági elnök 

 

5. napirend 

 

Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodájában történt 

rendkívüli helyzetről 
 

Kocsis Róbert: 

Én kértem, hogy tájékoztassanak bennünket a rendkívüli helyzetről. 

 

Nagy Marianna: 

Minden tökéletesen történt ahhoz képest, hogy mekkora volt a baj. A gyerekek és a dolgozók 

is biztonságban voltak. Alapvetően füst öntötte el az épület egyik részét. Most ott tartanak, 

hogy ki lett javítva a kazán, üzemképes, visszakapták a gázszolgáltatást is. Teljesen tudták 

biztosítani az óvodai ellátást, mert az óvoda egyik fele konvektorokkal biztosítja a fűtést, a 

másik fele pedig központi fűtéssel, aminek elromlott a kazánja, de továbbra is tudták 

biztosítani a szolgáltatást.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Mekkora nagyságrendű amibe került a javítás? 

 

Nagy Marianna: 

Abban a szerencsés helyzetben voltak, ebben a szerencsétlen helyzetben, hogy alkatrészek 

cseréjével meg lehetett oldani a kazán további működtetését. 110.000.-Ft volt, melyet saját 

költségből meg tudták oldani a javítást. 

 

Kiss Gábor: 

Festésre nem volt szükség a füst, korom miatt? 

 

Nagy Marianna:  

Nem kellett festeni, mert csak füst volt, ami beborította a fél óvodát, egyébként ha kellett 

volna házon belül megoldották volna.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

184/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodájában történt rendkívüli 

helyzetről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Határidő: -   

Felelős: -  
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6. napirend 

Előterjesztés az oktatáspolitikai célkeretből történő felhasználásra 
 

Varga Imre: 

Tulajdonképpen ezzel zárnák le a Gönczy Pál évet, annyi plusz információ érkezett most, 

hogy a Gönczy Pál sírt felújítják, és nem biztos, hogy ebben az évben olyan állapotban lesz, 

hogy oda tudnak jutni, viszont most van pénzünk ezen a kereten. Gönczy Pál iskolát kérték fel 

szervezőnek, mert nagy többségük onnan menne, diákok, pedagógusok, csatlakozna az 

Olvasókör, a Művelődési központ, illetve a képviselő-testületből aki akar. Javasolja a kért 

összeget. 

 

Kocsis Róbert: 

Annyit hozzátenne, hogy ez az időpont korábbra volt tervezve, ez a december 14-e is egy 

késleltetett időpont emiatt a felújítás miatt.  

 

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

határozatot hozta: 

185/2017. (XI.21.) 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 Gönczy Pál sírjának koszorúzása alkalmából szervezett, budapesti 

kirándulás utazási költségét 175.768 forinttal támogatja.  

 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős:          jegyző  

 

7. napirend 

Előterjesztés nyersanyag normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról 
 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Nincs hozzáfűzni valója az előterjesztéshez. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

186/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az intézmények tekintetében 2018. évre az alábbi nyersanyagnormákat és 

térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 
2018. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 

2018. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 377 479 

Óvodák 412 523 
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Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

Középiskolai ebéd 14-18 év 

 

414 

438 

310 

 

525 

556 

394 

Kollégiumi ellátás 

 

706 

 

897 

 

Szociális étkezés 
331  

 

Intézmény 
2018. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 

2018. évi térítési díj rezsivel 

(Ft) 

 

Vásárolt közszolgáltatás: 

- Éltes Mátyás Ált. Iskola 

- Speciális étkezés  

  óvoda: csak ebéd 

- Speciális étkezés 

  iskola:7-10 év csak ebéd 

  iskola:11-14 év csak ebéd 

- Speciális étkezés 

  középiskola ebéd 

 

 

546 

 

443 

 

582 

651 

 

720 

1.575 

 

845 

 

845 

965 

 

1.000 

 
Határidő:  2018. január 1-jétől 

Felelős:  Jegyző 

 

Szőllősi Kálmánné megérkezett, a bizottsági tagok létszáma így 7 főre emelkedett. 

 

8. napirend 

Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére 

 
Kunkliné Dede Erika: 

A központi orvosi ügyelet mindenképp változtatásra szorul, a kérdés az, hogy átszervezzük, 

ami ugyancsak pénzzel fog járni, vagy kiszervezzük, ami szintén pénzzel fog járni.  

 

Dr. Varga Tamás: 

A két határozati javaslat közül, nagyon sok szempontot figyelembe véve, és azt hogy itt egy 

rendszer szintű problémáról van szó, melyet itt helyben megoldani nem tudnak, mindenképp 

külső szolgáltatóhoz való kiszervezését javasolja ennek a szakterületnek. Az I. határozati 

javaslatot szeretnék. 

 

Kocsis Róbert: 

A kiszervezés érinti a kistérséget is, van e ezzel kapcsolatban információnk, illetve volt e 

ezzel kapcsolatban egyeztetés? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Első körben 3 polgármesterrel beszélt, és első körben az volt a kérésük, hogy ők szeretnék, ha 

a 3 csatolt község ügyeleti ellátása maradna úgy ahogy volt. Ennek az a hátulütője, hogy nem 

maradhat úgy ahogy volt, mert akkor a finanszírozás megváltozik alapjaiban, arról nem is 

beszélve, hogy a kistérségi résznek a finanszírozása már csökkene 30 %-kal. Ezen az sem 

segítene, ha diszpécser szolgálatot bevezetnék. Ezt felvázolva nekik egy második körben, úgy 

látta, hajlandóságot mutattak arra, hogy ők is benne maradnának a rendszerben ha erre van 
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mód. Egyetlen kikötésük, hogy az ő háziorvosukat az új szolgáltató vegye be az ellátó 

orvosok közé, mert a kistérségiek szeretnek ügyelni.  

 

Kocsis Róbert: 

Ha jól érti, ha kiszervezzük külső szolgáltatónak, akkor el fogja látni a kistérségi ügyelet 

feladatait is. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Ha úgy kötjük vele a szerződést, akkor igen. 

 

Kocsis Róbert: 

Abban az előzetes tájékoztató ajánlatban az van, hogy ahhoz képest nekünk 15 M Ft-tal 

többet kellene beletennünk. Van e azzal kapcsolatban valami féle információnk, hogy az 

önkormányzati költségvetés előtt polgármester úr kívánja e ezt a legkevesebb 15 M Ft-ot 

biztosítani a költségvetésben? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Neki nincs információja, a másik 3 településhez mennie kell testületi ülésre, és el kell 

mondania, hogy miért kell hó/fő összeget megemelni, akár még a duplájára is.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Mi 43.-Ft/fő/hó, ők 46.-Ft/fő/hó, ők már most többet adnak mint Hajdúszoboszló.  

 

Dr. Varga Tamás: 

A másik 3 önkormányzat azt mondta, egyrészt tartalék forrásból, másrészt kiegészítő 

forrásból adják össze ezt a pénzt, mindkettő érinti a költségvetést, ezért kell elmennie és 

elmondania, hogy miről van szó, de egyik sem mondta, hogy szó sem lehet róla, ha úgy alakul 

akkor ezt keresztül tudják vinni.  

 

Németi Attila: 

Ő úgy értesült polgármester úr véleményéről, hogy nem zárkózik el a kiszervezéstől, az okoz 

inkább aggályt, hogy az anyagi részét csak sejtjük. Mi lenne, ha erre kiírnánk egy pályázatot, 

hogy megtudjuk mi lesz ennek az anyagi vonzata. 

 

Kocsis Róbert: 

Ha jól érti, akkor előbb fordítsuk meg a sorrendet, írjunk ki előbb pályázatot, és a beérkezett 

pályázatok ismeretében döntjük el, hogy kiszervezzük e vagy sem.  

 

Németi Attila: 

Igen, úgy gondolta, pályáztatás által megtudnánk mibe kerülne ez, akkor talán jobban tudna 

mindenki döntést hozni.  

 

dr. Sléder Tamás: 

Erre szeretne annyit reagálni, hogy a képviselő-testület következő ülése december 21-én lesz, 

akkor a testület a jövő évi költségvetésről fog szavazni. Ahhoz nekünk egy héttel korábban le 

kell adnunk a rendelettervezetet, addig kizárt hogy ennek legyen eredménye. Legkorábban 

olyan január, február körül lehet olyan összeget mondani, ami már biztos. Az előkészítés 

során Erikával elég sok közbeszerzési felhívást, illetve eredménytájékoztatást megnéztek erről 

az évből, garantálni tudja, hogy ennyi pénz nem elég. Ha képviselő-testület nem akar adni 

többet, akkor inkább nem is kell, akkor csak a pénzt költjük egy közbeszerzési eljárásra. 

Persze meg lehet szondázni a piacot, de szinte kizárt, hogy ennyi pénzből egy külső 

szolgáltató elvégezze. A jövő havi költségvetésnél kell meghatározni a képviselő-testületnek, 

hogy mennyi az az összeg, amelyet esetleg hajlandó erre szánni. Ha nem elég, akkor lehet 
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emelni. De mindenképp szerencsésebbnek tartaná, ha már a decemberi ülésen be lenne 

tervezve, hogy mennyi az az annyi.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

A pályázat, tulajdonképpen a közbeszerzési eljárást jelenti. A hivatal közbeszerzési 

eljárásának  ütemtervében még nincs is benne ez az eljárás.  

 

Kocsis Róbert: 

Tehát, dr. Sléder Tamás mondandója alapján úgy kivitelezhető a dolog, hogy valamiféle 

összeget a költségvetésben el kell különíteni, de el kell dönteni itt, hogy kiszervezzük.  A 

döntés utána jön az, hogy a költségvetésben valamennyi plusz pénzt erre elkülönítünk, ha nem 

lesz elég a pénz, akkor év közben meg kell emelni az előirányzatot.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Igazából nincs meggyőződve arról, hogy az a legjobb döntés hogy kiszervezzük. Neki erről 

más véleménye van. A rendszeren változtatni úgy is lehet, hogy nem feltétlenül egy külső 

szolgáltatóra bízza, hogy jobb legyen az ügyeleti ellátás. Elég világosan látszott a múlt 

alkalommal, és a számok is bizonyítják, hogy többlettámogatást igényel. Biztos, hogy 

többletforrás mellérendelésével,  akár megduplázná éves szinten az összeget, de elvárná azt, 

hogy a vezető háziorvos, vagy aki összefogja a központi orvosi ügyeletet, ezt a feladatot jobb 

színvonalon a betegek érdekében el tudja látni, és nézzük meg, hogy ez nekünk mennyibe 

kerül. A háziorvosok a feladat-ellátási szerződésükben vállalt feladataikat teljesítsék. 

Mindenki tudatában volt akkor mikor aláírta, hogy mit tartalmaz, hogy mivel jár ez. Azt 

mondja, az önkormányzat álljon helyt, adjon több pénzt ahhoz, hogy szakmailag ezt meg 

lehessen oldani. Úgy gondolja senki nem dolgozik ingyen, ha külső cégnek adjuk ki, a külső 

cégnek is lesz ezen haszna, és nem biztos hogy a beteg ellátás ettől színvonalas lesz.  

 

Jónás Kálmán: 

Az orvosok az előző ülésen kifejtették, hogy mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, nem csak 

ügyeleti, hanem sürgősségi ellátással is rendelkezni kell. Mindenképpen azt javasolja, az I. 

határozati javaslatot fogadják el. Benne van az anyagban, hogy 3 mentőápoló is részt vesz az 

ügyeletben, mi a tapasztalat, mi a visszajelzés, hogy mennyire váltak be? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Akik ügyelnek orvosok, azt mondták nagyobb biztonságban érzik magukat, amikor 

mentőápoló van velük ügyeletben. Bent vannak velük, akkut sürgősségi ellátásban néha 

nagyobb gyakorlatuk van, mint egy kezdő szakorvosnak. A visszhangja az, hogy ők is azt 

szeretnék, hogy a jövő évben többet jöhetnének be  dolgozni.  

 

Jónás Kálmán: 

Véleménye szerint úgy kellene kiírni a pályázatot, hogy azok a helyi orvosok, akik az ügyeleti 

rendszerben részt akarnak venni, ennél a cégnél az ő alkalmazásuk prioritást élvezzen. Jó 

ötletnek tartaná az asszisztenciánál a mentőápolók bevonását. Egy ide nem vágó, de rövid 

kérdést szeretne feltenni főorvos úrnak, kihasználva jelenlétét. Lát e lehetőséget a labor 

keretnek a növelésére, a jelenlegi 65 főt nem lehetne e legalább minimálisan megnövelni? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Megmondja őszintén azért nem lehet, mert a labor most is mínuszban van. Akinek sűrgősen 

kell, azokat mindenképp megcsinálják a vizsgálatokat, a gyermekek, a vérhígítót szedők, a 

hemoglobin vizsgálatok, őket nem veszik be az előjegyzésbe. Igy is hogy 65-re maximálták 

az elvégzendő vizsgálatok számát, így is naponta 90-100-hoz közelítenek a vizsgálatok.  A 
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 másik, ami miatt nem lehet megemelni a létszámot, hogy most éppen csökkentették a TVK-

jukat. Most kapták meg november-december- januárra, a járó TVK-juk majdnem 800.000 

ponttal csökkent. Ami azt jelenti majdnem havi 2 M Ft-tal csökkent a havi bevételük. Még 

egy mondatot szeretne, a mentőápolók olyan szinten prioritást élveznek, hogy amikor állítják 

össze az egy hónapos beosztást, az üres papírt először a mentőápolók kapják meg. Ugyanis 

nekünk alkalmazkodni kell az ő beosztásukhoz, és amiket üresen hagynak, azokat a napokat 

töltik fel ők. Egyébként az ÁNTSZ úgy kéri az ügyelős orvosok listáját, hogy első helyre a 

helyi háziorvosnak a nevét, és utána zárójelben aki ügyel helyette.  

 

Kiss Gábor: 

Nem lehetne olyan megoldást kitalálni, hogy a laborban reggel a cukorbetegekkel kezdjenek, 

nem lehetne erre valamit kitalálni? 

 

Dr. Varga Tamás: 

Akkor egy hét múlva én csomagolhatnék, és ott hagyhatnám a munkahelyemet, mert olyan 

felháborodás lenne. El nem tudja képzelni képviselő úr, hogy milyen veszekedések vannak 

sorban állás közben néha, hogy ki jött hamarabb. Nagyon sokszor azért kellett biztonsági őrt 

alkalmazni, mert olyan fokú atrocitások voltak, verekedtek a betegek. Két újítást szeretnének 

bevezetni a labornál, hogy kitesznek egy táblát, mint a bankban, hogy itt kell várakozni, hogy 

amikor az egyik beteg adja be az ő labor beutalóját, addig egy másik beteg ne lihegjen a 

nyakába, ne hallgassa, hogy most éppen milyen vizsgálatra megy. A másik dolog, amit 

mindenképpen szeretne bevezetni, hogy amikor a labor vizsgálat eredménye megvan, ne 

kelljen érte menni, hanem elküldik esetleg email-ben vagy annak az orvosnak elpostázzuk, aki 

beküldte a beteget.  

 

Kiss Gábor: 

Maga részéről az I. számú határozatot tartaná ésszerűnek.  

 

Dr. Sléder Tamás: 

Az merült fel benne, hogy jó lenne tudni, mennyi az az annyi amit a testület erre rászán. 

Enélkül beszélhetünk itt órák hosszáig. Egy beszerzési eljárást is úgy szoktak lefolytatni, 

hogy megvan az az összeg ami  rendelkezésre áll, és ahhoz képest tud utána gondolkozni, 

jelen pillanatban úgy érzi, hogy csak maszatolás van. Maga részéről azt gondolja, ha növelnék 

jelentősen az orvosok, mentőápolók részére bocsátott összeget, akkor nagyobb lenne esetleg a 

fogadókészség. 

 

Dr. Varga Tamás: 

2008 óta működik ez a rendszer, ezt mi szerveztük meg, mi indítottuk be, egyrészt szeretné ha 

maradna, a másik viszont, hogy látja azokat az alapvető problémákat, a háziorvosok 

hozzáállása, az alacsony bér, és olyan dolgok amik miatt az I. variációt forszírozná. Előre 

bocsátva azt, ha esetleg több pénzt megszavazna a testület, ugyanis attól tart, hogy 

meghirdetjük és nem lesz rá jelentkező.  

 

Kocsis Róbert: 

Ha most hozunk egy olyan döntés, ami a kiszervezésről szól, akkor az biztos hogy nem 

azonnali megoldást fog jelenteni. Mi történik akkor ha a közbeszerzés nem lesz eredményes? 

És ugyanúgy ezek a problémák ezidő alatt nem futnak le. Gyorsabb probléma kezelést 

jelentene az, ha a jelenlegi kereteken belül, megnéznénk azt, hogy elegendő e az, hogy több 

pénzt adunk. Nem biztos, hogy a több pénztől még lesz kedvük ügyelni. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Esetleg annyit segítene, hogy könnyebb lenne helyettest találni maguknak.  
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Kocsis Róbert: 

Azt gondolja, hogy az önkormányzat szempontjából is az anyagi részt tekintve, lehet ez lenne 

a célravezetőbb. Lehet, hogy +15 M Ft-ból ki tudnánk, hozni, de lehet hogy még kevesebből 

is. Viszont a közbeszerzésnél azzal kell kalkulálnunk, hogy ez a minimum, ettől csak több 

lehet, és akkor még nem gondoltunk abba bele, hogy menni időre fog szólni ez a megbízatás.  

 

Dr. Sléder Tamás: 

Múlt héten nézték, 6-ból 2 közbeszerzési eljárás eredménytelen volt fedezethiány miatt. Nem 

szeretne általánosítani, lehet pont azokat választotta ki, de azért bőven benne van, minden 

harmadikra azt mondták, hogy nincs annyi pénz. Abban az esetben, ha kiszerveznénk is, és az 

önkormányzat mondjuk 4 év múlva meggondolja magát, vissza lehet csinálni ugyanezt a 

háziorvosok irányába? 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A háziorvosok szerződésében az van, kötelező nekik ügyelni, amennyiben az önkormányzat 

szerződésben kötelezi őket, ezt megtette az önkormányzatunk, és azt nem módosítaná. Tehát 

ha kiszerveződik, nem kötelezhetők, de amint felmondjuk a szerződést a céggel, akkor 

azonnal ügyelniük kell.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A II. határozati javaslatot támogatja. 

 

Kocsis Róbert: 

Képviselő asszony azt mondja, hogy nagyjából ezek a keretek maradjanak, javítson az 

önkormányzat a rendszeren, és tegyen hozzá többletfinanszírozást. 

 

Megérkezett Dr. Kovács Petronella, Dr. Zudor Ágnes és Dr. Fucskó Csilla háziorvos. 

 

Kocsis Róbert: 

A doktornőknek tenné fel a kérdést, amennyiben az önkormányzat több pénzt finanszírozna, 

az vonzóbbá tenné ezt a dolgot a háziorvosok számára, vagy van más szempont is ami miatt a 

háziorvosok inkább a kiszervezést támogatnák? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

Elnézést kérnek a késésért, azt az információt kapták, hogy fél 2-re kell jönniük. Úgy 

gondolja a háziorvosok nevében elmondhatja, hogy nem csak financiális okai vannak, hogy 

nem vonzó számukra az ügyelet. A leterheltség sokkal nagyobb súllyal esik a latba, 

természetesen nem tudnak mindenki nevében nyilatkozni, biztos vannak olyan kollégák akik 

magasabb bérért biztos szívesebben dolgoznának, de a többség az eredeti munkaköre által 

való leterheltség miatt. Többször említették hogy nagyon komoly betegforgalmuk van, nem 

összehasonlítható más településekkel, és ez a másnapi munkájukat nagyon megnehezíti. Elég 

nehezen összeegyeztethető az ügyelet és a mindennapi tevékenységük.  

 

Kocsis Róbert: 

De látszik az anyagból, hogy gyakorlatilag a 9 háziorvosból csak 2 aki személyesen ügyel, a 

többi 7, önök is helyettest alkalmaznak. Kérdés az, ha eddig helyettest alkalmaztak, akkor egy 

kedvezőbb finanszírozás esetén, azt gondoljuk, hogy könnyebben találnának helyettest. Akkor 

a helyettesek alkalmazásával a leterheltség valamilyen szinten orvosolva van.  

 

Dr. Kovács Petronella: 

Nem tudja, hogy említették e már, hogy a helyettesek most sem azon az óradíjon dolgoznak 

amennyit az ügyelet számukra biztosít, hanem az komoly kiegészítésre szorul. Igazából a 
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finanszírozás emelésével a kettő közti rést tudják valamelyest csökkenteni. Azonban januártól 

így is jelezték a helyettesek, hogy a meglévő óradíjat emelni kívánják.  

 

Kocsi Róbert: 

A jelenlegi óradíj hétköznap 1.900.-Ft/óra, hétvégén 2500.-Ft/óra. Mennyit kérnek jelenleg a 

helyettesek? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

3.000.-Ft/óra díjat kérnek, hétköznap és hétvégén is egyaránt. 

 

Kocsis Róbert: 

És azt megmondták, hogy mennyit akarnak emeltetni? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

4.000.-Ft-os óradíjban kell gondolkozni januártól. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Ez az összeg irreális, a Kenézy Kórházban a szűlész kollégák 1.900-2.100 Ft-os óradíjért 

ügyelnek. 

 

Dr. Zudor Ágnes: 

Annyit szeretne csak hozzáfűzni, ezek az óradíjak átlagos óradíjak, ilyen leterheltség mellett 

ami Szoboszlón is van, ezeknek az embereknek általában van összehasonlítási alapjuk, más 

településeken mennyiért milyen munkát kell végezniük. A másik, hogy az ügyelet 

működtetésében legnagyobb gond, hogy nagyon nehéz embert találni. És ahogy látszik az 

elmúlt évek működtetésében, nagyon forog a rendszer. Egyik orvos csatlakozik, pár hónap 

múlva közli, hogy nem kíván tovább részt venni, akkor keresniük kell mást, ha találnak. Így a 

szervezéssel örök probléma van. Egyrészt a létszám sem tökéletes, másrészt nagyon kellene 

nekik egy szakmai igazgató.  

 

Kocsi Róbert: 

A szakmai igazgató az mire? 

 

Dr. Zudor Ágnes: 

Hogy az ügyelet szakmai oldalát, egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező ember lássa el.  

 

Kocsis Róbert: 

Egyrészt tehát a háziorvosoknak hozzá kell tenni, jelentős finanszírozást, másik oldalról ez 

egyfajta plusz munka, maga a szervezés, hogy találjanak megfelelő helyettest.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Azt szeretné megkérdezni, hogy egy hónapban mennyit kell ügyelni az orvosoknak? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

4 vagy 5 alkalom. Majdnem minden hétre jut egy hétköznap egy hétvége. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A többi 3 településünknél a mi információink szerint Szoboszlói háziorvos nem megy 

ügyelni, csak a saját településen dolgozó orvos, nekik vajon hány műszak jut egy hónapban? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

Ők is összevontan dolgoznak. Ez azt jelenti, Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovátnak egy orvos 

van egy éjszakára. Nem azt jelenti, hogy mindenhol a saját háziorvosa.  
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Dr. Zudor Ágnes: 

Nyilván ő rájuk több jut, csak ők nem tartanak ügyeletet, ők készenlétet tartanak. Ők otthon 

vannak, ha esetleg hívás van, a mentősökkel egyztetnek. Gyakorlatilag azért van már szinte 

mindenhol kiszervezve az ügyelet, mert nincs annyi orvos, aki el tudná látni.  

 

Haller Lászlóné: 

A II. határozati javaslatot szeretné támogatni. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Annyit had mondjon el, hogy mindegy ki ügyel, a felelősség szakmailag és anyagilag az 

orvosé, aki helyett ügyelnek.  

 

Dr. Sléder Tamás: 

Ha kiszervezzük, akkor sem lesz garancia arra, hogy az az orvos nem lesz fáradt, mert épp 

dolgozott napközben.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Úgy gondolja, amikor az orvosok ezt a hivatást választották, akkor a gyógyítás volt az 

elsődleges. Úgy gondolja a város segítette eddig is a háziorvosokat, és segíti a betegellátást 

anyagilag. A praxissal együtt nem csak a nappali ügyeleti órák ellátását kapták feladatul, 

tudja, hogy pénzből élünk. Azt szeretné, hogy ez a dolog békésen oldódna meg. Nem hiszi, 

hogy egy külső cég jobb orvosokat tud szerezni, és hosszú távon színvonalasabb ellátást 

biztosítanának.  

 

Kocsis Róbert: 

Végül is, vannak érvek az I. és a II. határozati javaslat mellett is. Ha elfogadjuk az I. 

határozati javaslatot, akkor is mi lesz azalatt az egy félév alatt? Azt a kiegészítést javasolná az 

I. határozati javaslathoz, hogy a folytassa le után vesszőt tennénk azzal, hogy az addigi 

időszakra az önkormányzat megkeresi a módját a többletfinanszírozási igény kielégítésének.  

 

Kunkliné Dede Erika: 

Tulajdonképpen, akkor elnök úr azt mondja, hogy átfedéssel futtatnánk az egészet. Nézzük 

meg, hogy közbeszerzéssel elviszi e valaki, mennyiért viszi el, közben többletfinanszírozással 

a mostanit átszervezni és javítani próbáljuk, amíg ki nem derül az, hogy valaki mennyiért, 

miért csinálná ezt meg. És akkor még mindig ott van, hogy a döntéshozó azt mondja, hogy 

marad az eredeti felállás. Mivel szerződésről van szó, felmondhatja bármelyik fél. Az biztos, 

hogy egy hosszú bírósági procedúra lesz akkor.  

 

Kocsis Róbert: 

Az I. határozati javaslatot kiegészítené azzal, hogy azzal, hogy a közbeszerzés időszakára 

érvényes többletfinanszírozási igényre a következő bizottsági ülésre javaslatot tesz.  

  

Dr. Varga Tamás: 

Az év első 3 vagy 6 hónapjában bebizonyosodhat, hogy a jelenlegi felállásunk egy emelt 

összegű önkormányzati finanszírozással működőképesnek bizonyul.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A módosító határozat úgy legyen, hogy a közbeszerzési eljárás lezártáig. 

 

Dr. Sléder Tamás: 

Ha a következő testületi ülésen a testület plusz pénzt biztosít akkor. 
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Dr. Sléder Tamás: 

Van valami kézzel fogható bizonyíték arra, hogy 3.000.-Ft/óradíjat fizetnek ki a háziorvosok 

a helyettesítő orvosoknak? 

 

Dr. Kovács Petronella: 

Megbízási szerződéssel alkalmazzák ezeket a kollégákat. Ezek a megbízási szerződések 

rendelkezésre állnak.  

 

Dr. Sléder Tamás: 

Azért kérdezi, mert akkor a polgármester úrnak tudják mondani, hogy a többletigényünknek 

az az alapja, hogy a háziorvosok szerződéseiben ilyen összeg szerepel.  

 

Dr. Varga Tamás: 

És azt hogy tudják garantálni, hogy amennyivel megemeli az önkormányzat a támogatást, azt 

a helyettesítő orvosok meg is kapják? Nehogy az legyen, hogy amennyivel többet ad az 

önkormányzat, az orvosok annyival kevesebbet fognak adni a helyettesítő orvosoknak.  

 

Dr. Kovács Petronella: 

Azért lenne szerencsés, ha lenne egy olyan óradíj megállapítva, amely a 3.000.-Ft-ot elérné és 

akkor mindenkinek egységesen, nem lenne az, hogy ki kinek mennyit adott. Nem minden 

kolléga fogja elvállani ennyiért sem már januártól. Egységes szerződéseket kell kötni. 

 

Kiss Gábor: 

Egyfolytában a finanszírozásról beszélünk, holott a kérelmükben nem azt írták, hogy anyagi 

problémák miatt nem tudnak ügyelni. Vannak más problémák, beszéljük meg, hogy azt meg 

tudjuk e oldani, és azt oldjuk meg.  

 

Kocsis Róbert: 

Van a háziorvosoknak választott vezetőjük, dr. Borbás Viktor személyében, aki majd ezt a 

listát számunkra prezentálja, hogy mi az a kívánsághalmaz, amin változtatnunk kell. Ha egy 

héten belül kérjük ezt a változtatási javaslati listát Borbás doktor úrtól az megoldható? 

Akkor szavazzunk, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 

 

A bizottság 5 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 7 fő vett részt) az 

alábbi határozatot hozta: 

187/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, és a képviselő-testület felé is támogatásra javasolja, hogy az 

egészségügyi alapellátás keretében jelenleg működő kistérségi központi orvosi ügyelet a 

feladat külső egészségügyi szolgáltatóhoz történő kiszervezését és annak finanszírozási 

feltételeinek megteremtését. Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a feladat 

kiszervezésének közbeszerzési eljárását 2018. június 30-ig folytassa le azzal, hogy a 

közbeszerzési eljárás lezárásáig többletfinanszírozási igényre javaslatot tesz. 

 

Határidő: 2017. november 23. 

Felelős:    bizottsági elnök 

 

9. napirend 

Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének 

bővítésérő, valamint az I. és IX. körzet alapellátási szerződés 

kiegészítéséről 
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Kunkliné Dede Erika szóban ismertette az előterjesztést. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

188/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága az alábbi határozatokat támogatja, és a Képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Total 

Medical Care Kft. ügyvezetője, Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: 

Gál Irma Juliánna)  valamint a IX. számú háziorvosi körzet ellátó orvosa és a MINEA-

MED Kft. ügyvezetője, Dr. Kovács Petronella (szül: Debrecen, 1980.07.17. an: 

Gombos Erika) valamint a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátó orvosa, egymást 

helyettesítő orvosként lássák el feladatukat. Ezzel egyidejűleg az érvényben lévő 

feladat-ellátási szerződésük 3. számú melléklete kiegészüljön a meglévő helyettesek 

mellett, egymást helyettesítő orvosokként.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (IX.07.) 

számú Kt. határozat az alábbiakkal kiegészül: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint Megbízó, 

megbízza az I. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alapfeladat ellátásával a 

SANS-HELP-MED Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót, (székhely: 4032 Debrecen, 

Tarján u. 128. Cg: 09-09-028987 telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) 

Megbízottat, ahol a feladat ellátó orvosa Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta (szül: 

Nyíregyháza, 1976.12.30. an: Nyisztor Erzsébet Zsuzsanna). A felek között létrejött 

egészségügyi feladat-ellátási szerződés kelte 2017. szeptember 12. száma:16782-

2/2017. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (V. 18.) számú 

határozatának 4. ) pontja az alábbiakkal kiegészül: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. számú háziorvosi 

körzet egészségügyi alapfeladatainak ellátására, 2018. január 01-től a Total Medical 

Care Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót (Cg: 09-09-026834 Adószáma: 25167067-

1-09, székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23. Telephelye: 4200 

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) bízza meg.  A Total Medical Care Kft. ügyvezetője 

és feladat-ellátó orvosa Dr. Fucskó Csilla (sz: szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál 

Irma Juliánna) háziorvos. 

 

Határidő:  2017. november 23. 

Felelős: bizottsági elnök 

 

10.  napirend 

Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 
Dr. Sléder Tamás szóban ismertette az előterjesztést. 

 

Jónás Kálmán:  

Csak annyit fűzne hozzá, hogy a kormánynak nem az a célja, hogy Hajdúszoboszló milyen 

szép legyen plakátok nélkül, hanem itt egyetlen egy dolog motiválta őket, hogy a Jobbik 

plakátjait eltüntesse a színről. Ez most már törvényi kötelezettségünk, hogy elfogadjuk ezt a 

rendeletet. Nem kíván ebben a „kutyakomédiában” részt venni. Úgyis meg fogják oldani, 

hogy azok a társasházak, akiknél a Soros György plakátok kint maradnak, azok megkapják 

valamilyen módon azt a 12.000.-Ft/m2-es kompenzációt. Tegnap hallotta, hogy a társasház is 
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vissza akarja mondani a szerződést azzal a céggel, akitől megvették a plakátokat, 

plakáthelyeket. Ez egy végtelenül undorító kampányfogás a FIDESZ-től. 

 

Dr. Sléder Tamás: 

Ez az építményadó rendelet elvileg arra a két plakátra nem terjed ki. A rongálással 

kapcsolatban tájékoztatásul annyit el szeretne mondani, helytelenítenek politikától függetlenül 

mindenféle károkozást. Mivel a közterület károsodott, még aznap reggel meg lett téve a 

Rendőrségen a feljelentés. A Rendőrkapitányság kollégái voltak is kint, helyszíni vizsgálatot 

tartottak, a nyomozás az most már rájuk fog tartozni.  

 

Jónás Kálmán: 

Van arról információ hogy a társasház tett e feljelentést? 

 

Dr. Sléder Tamás: 

Annyi információja van, hogy a társasház is fog kiegészítő feljelentést tenni, de nem tudja, 

hogy tettek e. 

 

A bizottság 6 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal (a szavazásban 6 fő vett részt, Jónás 

Kálmán nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

189/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását 

elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja. 

 

Határidő:  2017. november 23. 

Felelős:    bizottsági elnök 
11. napirend 

Dévény torna átütemezése 
Kunkliné Dede Erika: 

Többször neki futottunk ennek a Dévény tornás dolognak, most összefoglalta igazgató-

főorvos úr ezzel kapcsolatos véleményüket. Csak javasolni tudja ezt a Maitland tornát. Azt 

javasolja, csoportosítsuk át, hogy az előszerződést meg tudjuk kötni, kötelezettséget tudjunk 

vállalni, át tudjuk utalni.  

 

Dr. Varga Tamás: 

Nincs kiegészíteni valója, leírt mindet az anyagban.  

  

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

alábbi határozatot hozta: 

190/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága támogatja, hogy a Dévény torna helyett Maitland-féle manuálterápiát indítson a 

Járóbeteg-Ellátó Centrum. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:   intézményvezető, irodavezető-helyettes 

 

12. napirend 

Kérelem szociálpolitikai kereten belüli átcsoportosításra 
 

Kunkliné Dede Erika: 
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Tisztelettel kéri a bizottságot, hogy járuljon hozzá az átcsoportosításhoz, mert az első 

lakáshoz jutók támogatása nem lesz elég az előirányzat, sokan igényelték ezt az ellátást, 

ugyanez vonatkozik a gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadásokkal is. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

191/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a város 2017. évi költségvetésének 2/2017. (I.19.) rendeletének „Szociálpolitikai 

feladatok” 10. számú mellékletének  

- 13 /ÖK soráról 1.300.000.-Ft-ot a 12/ÖK sorára átcsoportosít 

- 8/ÖK soráról 1.500.000.-Ft-ot az 1/ÖK sorára átcsoportosít és felkéri a Gazdasági 

Iroda Pénzügyi Csoportját az átcsoportosítás végrehajtására.  

 

Határidő: 2017.  november 29. 

Felelős:   irodavezető-főkönyvelő/irodavezető-helyettes 

 

13. napirend 

Tájékoztatók, bejelentések 

Tájékoztatás a hétvégi katasztrófáról 

 
Kunkliné Dede Erika: 

Mivel Kiss Judit a VgZrt. munkatársa is jelen van, így szeretné tájékoztatni a bizottságot a 

hétvégén történt tűzesetről. 11 főt kellett elhelyezni aznap éjszaka. A 3 családból az egyik 

Horváth Zoltán és 5 gyermeke, a másik család Nagy Mária és 5 gyermeke, de abból 3 

gyermek Éltes Mátyás kollégiumban van, a harmadik család Beke Béla és testvére. Nagy 

Máriát és gyermekeit a Szép Ernő Kollégiumban helyezték el. A bizottságnak hozni kellene 

erről egy döntést, hogy Nagyné Dede Adélnak legyen papírja arról, hogy a bizottság 

támogatja a döntést, hogy ő a kollégiumban azt a családot befogadta és ellátja a krízis idejére.  

 

Kiss Judit: 

A családsegítőnél az hangzott el, hogy mind az 5 gyermek Nagy Máriánál van most már 

hétköznap is, visszakérte őket, mert állítólag a gyermekek támogatják az édesanyjukat, mert 

idegileg labilis. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A harmadik lakásban volt Beke Béla, aki befogadta magához azt a Kurucz Lászlót aki 

meghalt. Beke Béla jelenleg a Tüdőklinikán van. Holácsik Mariannal együtt felvették a 

kapcsolatot az orvosával, lehetőleg két hétig ne engedjék ki, mert akkor nem csak tüdőbeteg 

lesz, hanem hajléktalan is. Most úgy néz ki, hogy a volt Balogh Attila lakása, a Tokay u. 74. 

szám alatti lakás ki lesz takarítva, a családsegítő szerzett tűzhelyet, bútort ami a Beke Béla 

ellátásához megfelel. Ugyanezen a pénteken Lajter nénit elütötte a VgZrt. autója, az a lakás 

felszabadul, vezérigazgató úr úgy gondolta, hogy a Nagy Máriáékat esetleg abban a lakásban 

helyezik majd el. De közben úgy néz ki, a legfrissebb információk szerint, hogy a Szováti 

útfél 4. sz. alatti lakásba Nagy Mária lakása is beköltözhető. A katasztrófa ellenére mindenki 

el lett helyezve, nincs senki az utcán.  

 

Kiss Judit: 

Fő cél az, hogy a Szováti útfél 4. szám alatti ingatlan mind a 3 lakása lebontásra kerüljön. A 

kiégett lakásra egy fillért nem szabad költeni, biztos ismeretes mindenki előtt is, hogy a másik 

két lakás is milyen állapotban van. Ha az következik, hogy az ingatlan lebontásra kerül, akkor 
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mind a két sokgyermekes családot el kell helyezni. Délben voltak kint Nagy Máriáék 

lakásában, ott jelenleg van áram, most szerelik, Horváték nem is hagyták el az ingatlant.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

192/2017.(XI.21.) INESZB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 

Bizottsága a hétvégi tűzesettel kapcsolatos tájékoztatást elfogadta és támogatja, hogy a krízis 

helyzet fennállásáig Nagy Mária és családja a Szép Ernő kollégiumban, míg 

Beke Béla és Beke Attila a Tokay u. 74. szám alatti önkormányzati bérlakásban nyert 

elhelyezést – cserelakásként – a Szováti útfél 4. száma alatti leégett lakás helyett, mivel  

bérleti szerződésük határozatlan időre szól.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgató 

 
A bizottsági elnök az ülést 14 óra 25 perckor bezárta.  

 

                                                           Kmf. 

 
           Kocsis Róbert                                           Antalné Tardi Irén 

              bizottsági elnök                                                                                   bizottsági tag 

        
                                           

                                                              Bukta Józsefné 

                                                             jegyzőkönyvvezető 


