
tényle-                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
         SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI   
         BIZOTTSÁG 
                       Dunaújváros, Városháza tér 1.  
                     �            (06-25)  544-148 
           E-mail: human2@pmh.dunanet.hu 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. április 11-én (kedden) 14,00 órakor rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
  

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

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi 
Egészségügyi Betéti Társasággal 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. Esztergomi Klára háziorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Esztergomi Klára a Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt. képviselője rendelési idejének 
módosítását kezdeményezte. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt. között, a dunaújvárosi 11. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására létrejött feladatellátási szerződés módosítása szükséges. 
 
 

2. Javaslat a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet takarítási szolgáltatásának 
megrendeléséről szóló megállapodás megkötésére 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott: Bodoki István vállalkozó 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság      2017. 04. 11. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. 04. 12. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetet 2017. május 1-től 
működteti egészségügyi szolgáltatóként. A körzet ellátáshoz takarítási szolgáltatásról kell 
gondoskodni. Az előterjesztés a szolgáltatási szerződés megkötésére irányul. 
 
 

3. Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény 2016. évi munkájáról 
  
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                         2017. 04. 11. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője megküldte az intézmény 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját, 
amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 

4. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai 
egységei 2016. évi munkájáról 
  
Előadó:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                            2017. 04. 11. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte az intézmény gyermekjóléti 
alapellátást biztosító szakmai egységeinek 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet 
tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 

5. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan 
emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról 

 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 
 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                2017. 04. 12. 
pénzügyi bizottság                 2017. 04. 11. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                2017. 04. 11. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak érdekében, hogy az 
önkormányzat a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek részére hétvégente meleg ételt 
biztosítson.  
 

6. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Keresztes György, a kuratórium elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2016. (IV.21.) határozatával 200.000,- 
forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Peter Cerny Alapítvány részére a 
hatékonyabb újszülött-mentés megvalósítása érdekében a tevékenysége ellátásához 
szükséges tárgyi feltételek biztosításának támogatására. A kuratórium elnöke megküldte 
elszámolást. 
 

7. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete részére nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Farkas Zsolt, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete 

elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 562/2016. (VI. 20.) PM határozatával 
155.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Mozgáskorlátozottak Együtt 
Egymásért Ifjúsági Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke 
megküldte elszámolást. 

 
8. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott támogatás 

elszámolásának elfogadására 
  
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő:    Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
 
Meghívott:     Dr. Mészáros Lajos - főigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 04.11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017. 04.12. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 513/2013.(XII.19.) számú határozatával 
4.782.400,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros részére. A kórház főigazgatója megküldte elszámolását a 
támogatással kapcsolatban. 
 

9. Javaslat a Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó  
többletforrás biztosítására 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője 
 Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök – vezérigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság     2017.04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.04. 12. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                           2017.04. 12.   
    
A napirendi pont rövid tartalma:  
Önkormányzatunk az Útkeresés Segítő Szolgálat, Családok Átmeneti Otthona - 
Dunaújváros, Frangepán út 54. szám alatti épület felújítási munkálatainak támogatására 
50%-os önerő biztosítása mellett nyert bruttó 13.393.414,- Ft millió Ft-ot. A munkálatok 
megkezdése előtti egyeztetés során felmerültek a sikeres projekt megvalósításához 
szükséges váratlan kiadások. Az előterjesztés a többletköltség biztosítására irányul. 

 
10. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2016. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Györök Éva gazdasági igazgató helyettes 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017.04. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója megküldte az intézmény 2016. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletében található. 
 
 

11. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII.15.) határozat 
módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Györök Éva gazdasági igazgatóhelyettes 



 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság        2017.04. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 825/2016. (XII. 15.) határozatban határozta meg a Közgyűlés a bölcsődék nyári 
nyitvatartási rendjét. Az intézmény igazgatója a határozat módosítását kérte, mivel a Makk 
Marci Bölcsőde a felújítása miatt az ügyeletes bölcsődei feladatokat nem tudja ellátni. 
 

12. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szakmai Programjának a 
módosítására 
 
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Györök Éva gazdasági igazgató helyettes 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2017.04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017.04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Jogszabály változása miatt módosítani szükséges a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény szakmai programját, és a mellékletét képező felvételi szabályzatot, a házirendet 
és a szervezeti és működési szabályzatot. 
 

13. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedő álláshely 
betöltésére 
 
Előadó: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Györök Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény gazdasági 
 igazgatóhelyettese 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.04. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója kéri a megüresedő 1 fő (napi 8 órás) szállító-rakodó álláshely 2017. május 1. 
napjától történő betöltésének engedélyezését. Az álláshely éves bérköltsége járulékokkal 
összesen 2.608.248.- Ft. 
 

14. Javaslat a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 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        2017.04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2017.04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  



A Közalapítvány elnöke helyettesítésére vonatkozó rendelkezésekkel szükséges az alapító 
okirat kiegészítése. 
 
 

15. 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        2017.04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2017.04. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés a 181/2017. (III. 16.) határozatával döntött az „Egészségkárosodott Emberekért” 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról. A lemondott kuratóriumi tagok helyébe a 
Közgyűlés 2 új tagot kért fel, azonban a kuratórium törvényes működése érdekében további 
kuratóriumi tag delegálása szükséges. 
 

16. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva kuratóriumi elnök 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság             2017. 04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2017. 04. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság          2017. 04. 12. 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 210.000.- Ft összegű támogatást kér 20 fő (halmozottan 
hátrányos helyzetű) ellátott és kísérőik Balatonszabadi üdülőben történő táborozásához. 
 

17. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési 
oka tudomásulvételére 
 
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: Ecsődi László a kuratóriumi elnöke 
 Popovics László a közalapítvány titkára 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2017. 04. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 04. 12. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az alapítvány megszűnik, ha három éven 
át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. A megszűnési ok 
bekövetkeztéről a kuratórium értesíti az alapítót a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében. A Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke értesítést küldött arról, hogy a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
megszűnési ok bekövetkezett. 
 

18. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a 
szükséges költségek fedezetének biztosítására a Családok Átmeneti Otthona 
felújításának idejére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvez. 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017. 04. 11. 
pénzügyi bizottság        2017. 04. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017. 04. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                     2017. 04. 12.
   
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Családok Átmeneti Otthona épülete – az önkormányzat sikeres pályázata révén – 
felújításra kerül 2017. április 3. és október 15. között. Helyhiány miatt az Otthonon belüli 
költöztetéssel a felújítás (lakók részleges kiköltöztetése) nem oldható meg, ezért 1 db 
önkormányzati bérlakás – és a kapcsolódó költségek – biztosítása szükséges. 
 
 

19.  Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. április 7. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


