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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. március 7-én (kedden) 14,30 órakor rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
  

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, földszinti Díszterem 
 
 

Javasolt napirendek: 
 

 
1. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft-vel kötött 

feladatellátási szerződés módosítására 
 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Makkai Noémi házi gyermekorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.03. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Makkai Noémi a Sanitatem Kft. képviselője bejelentette, hogy a társaság székhelye 
megváltozott. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sanitatem Kft 
között, a dunaújvárosi 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására létrejött feladatellátási 
szerződés módosítása szükséges. 

 
 

2. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének   
biztosítására 

 
Előadó:             a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                          a pénzügyi bizottság elnöke 
                          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:    Dr. Molnár Attila aljegyző, Dr. Nyikomné Gévay Katalin vezető ügyintéző 
Meghívott:     Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2017. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2017. 03. 07. 
gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 03. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 03. 08 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosulásával a tavalyi év óta a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a 
hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének 
megszervezéséről, amennyiben azt a szülő, vagy más törvényes képviselő igényli. A 
jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére más 
rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételét. Az előterjesztés az ingyenes szünidei étkeztetésbe bevonható gyermekek 
körére tesz javaslatot.  
 
 

  3.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadók:   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
       Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:       - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2017. 03. 07. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság          2017. 03. 07. 
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság              2017. 03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017. 03 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság              2017. 03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A hatályos rendelet 7. §-a alapján a pályázati felhívások tárgyévi közzétételi alkalmának 
számát a tárgyévi költségvetés elfogadását követően a költségvetés függvényében egyedi 
közgyűlési döntésben kell meghatározni. Az egyedi döntést a Közgyűlés 2017. 02.16-án 
tárgyalta. A közgyűlési tárgyalást megelőző bizottsági ülések során a bizottságok kérték, 
hogy a rendeletben kerüljön rögzítésre, hogy évente egy alkalommal kerül sor a pályázati 
felhívások közzétételére. 
 
 

4.  Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 
pályázat kiírására 
 
Előadó:              Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő:        Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
                           Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:         - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2017. 03. 07. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  
A költségvetési rendelet 5c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak 
felhasználása támogatási igény – mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem – 
elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás 
tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. 



A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A „szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása” címen előirányzott 4.000 E Ft-ból 3.000 E Ft-ot 
javasolunk pályázható összegként megjelölni.  
 

 
5. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017.03. 07. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.03. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Lemondott a kuratórium elnöke és valamennyi tagja, valamint Balogh Gyula Bogumil alapítói 
jogait véglegesen nem kívánja gyakorolni, ezért szükséges az alapító okirat módosítása. 
 
 

6.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője megküldte az intézmény 2016. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletében található. 
 

 
7.  Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására 
 
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 Kisnémet Dávidné otthonvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2017.03.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte a gyermekek átmeneti otthona 2016. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját. 



8.  Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 
beszerzése céljából 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: Kubovics Árpád kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság     2017.03. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.03. 08. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.03. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. február 10. napján életmentéshez 
szükséges infúziós pumpák beszerzésére 200.000 forintot előlegezett meg a Dunaújváros és 
Környéke 04 Alapítvány részére. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
értelmében az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselő testület át nem ruházható 
feladatai közé tartozik, ezért szükséges a Tisztelt Közgyűlés döntése is.  
 

 
9.  Egyebek 

 
 
Dunaújváros, 2017. március 3. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


