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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. május 16-án (kedden) 14,00 órakor rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
  

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

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi 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:  Böhm Attila, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületének elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. május 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. május 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 564/2016. (VI. 20.) PM határozatával 
320.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte 
elszámolást. 
 

2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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. május 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                  2017. május 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Szt. 138. § (4) bekezdése szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli 
menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-
éig működhet. A TOP-6.6.2-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése 



című pályázat keretében lezajló Batsányi úti telephely felújítása miatt az időskorúak 
gondozóházából az ellátottakat át kell költöztetni a Barátság úti idősek otthonában, így 
célszerű elindítani az átminősítést. 
 

3. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására   
 
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. május 16. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Szt. 138. § (4) bekezdése szerint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli 
menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-
éig működhet. A TOP-6.6.2-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése 
című pályázat keretében lezajló Batsányi úti telephely felújítása miatt az időskorúak 
gondozóházából az ellátottakat át kell költöztetni a Barátság úti idősek otthonában, így 
célszerű elindítani az átminősítést. A működési engedély módosításához csatolni kell a 
módosított szakmai programot, SZMSZ-t. A Közgyűlési SZMSZ értelmében az intézmény 
szakmai programjának, SZMSZ-ének jóváhagyása polgármesteri hatáskör.  
 

4. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, Dr. Ágoston Erzsébet 
tulajdonát képező eszközök megvásárlására 

 
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 igazgató 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság      2017. május 16. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2017. május 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2017. május 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2017. május 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. május 1. napjától egészségügyi szolgáltatóként 
látja el a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetet. A körzet működéséhez nélkülözhetetlen,            
Dr. Ágoston Erzsébet tulajdonában álló eszközök megvásárlására irányul az előterjesztés. 
 
Dunaújváros, 2017. május 12. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


