
tényle-                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
         SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI   
         BIZOTTSÁG 
                       Dunaújváros, Városháza tér 1.  
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           E-mail: human2@pmh.dunanet.hu 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. június 6-án (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 háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 
2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató 
 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 
Meghívott: Dr. Táborosi Éva a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete 

képviseletében 
 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
 Dr. Dénes Judit a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke 
 Molnár György az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2017. 06. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és az ügyeleti szolgálat beszámol a 
2016. évben végzett munkájáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 
 

2. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató  
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért  
  Alapítvány kuratóriumának elnöke 
  Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának 
  elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság bizottság         2017.06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.06. 07. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok beszámolóit 
minden évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából. 
 

3. 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. 06. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017. 06. 07.  
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
feladatellátási szerződések teljes körű revízióját kezdte meg. A Dr. Esztergomi Egészségügyi 
Betéti Társasággal kötött szerződés módosítását kérte. Az előterjesztés a szerződés 
módosítására irányul. 
 
 

4. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást 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. 06. 06. 
  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte az intézmény hajléktalan 
ellátást biztosító szakmai egységeinek 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet 
tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 
 

5. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi nyári szünidei ingyenes 
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 üi. 
Meghívott:            Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2017. 06. 06. 
Pénzügyi bizottság 2017. 06. 06. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 06. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 06. 07. 



A napirendi pont rövid tartalma:  
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon 
szervezi meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évben 3.911.910,- 
Ft állami normatívát kapott a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. A szülőktől 
beérkezett igények alapján az önkormányzat saját költségvetéséből a nyár folyamán több 
mint 5,5 millió forintot fog fordítani a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésére, oly 
módon, hogy az étkeztetést 2017. június 19-től augusztus 31-éig - 54 munkanapon - 
keresztül biztosítja. Az előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év nyári szünidei étkeztetését 
lebonyolító szolgáltató kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
 

6. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi ingatlankezelés, gazdálkodás 
bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, lakásbérleti díjtartozások 
leírására 
 
Előadó:            a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 

Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság                         2017.06.06. 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2017.06.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2017.06.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem 
lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről 
és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására. 

 
 

7. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve 
elfogadásra 
 
Előadó:   a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:   Dr. Vántus Judit osztályvezető 
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.  
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 

 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság            2017.06.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság        2017.06.06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017.06.07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
elkészítette a 2017. évi ingatlankezelési tervét. 
 
 



8. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 
pályázat elbírálására 
 
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. 06. 06. 
pénzügyi bizottság    2017. 06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2017. 06. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 233/2017. (III. 20.) PM határozata alapján 
az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes 
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a 
közgyűlés dönt.  
 
 

9. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 
alapítványi pályázatok elbírálására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 06. 06. 
pénzügyi bizottság   2017. 06. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság   2017. 06. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 233/2017. (III. 20.) PM határozata alapján 
az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes 
bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a 
közgyűlés dönt.  
 
 

10.  Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 2. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


