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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. június 13-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 a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására 
 

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: Dr. Táborosi Éva a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete 

képviseletében 
 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
 Dr. Dénes Judit a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság         2017. 06. 13. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság         2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A dunaújvárosi háziorvosok támogatás iránti kérelmet nyújtottak be Önkormányzatunkhoz. A 
Közgyűlés támogatási szándéka esetén a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások soron tervezett 2,4 millió forint fedezetet 
biztosíthat a támogatásra. 
 
 

2. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral háromoldalú 
feladatellátási szerződés megkötésére 

 
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: Dr. Krizsán Gábor fogorvos 



Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017. 06. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A FMKH Törvényességi Felügyeleti Főosztályának célellenőrzése miatt a Közgyűlés 
megalkotta az új, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 
szóló önkormányzati rendeletét, valamint megállapodást kötött Kisapostag Község 
Önkormányzatával fogászati alapellátás biztosítására. Mindezek alapján az ellátást nyújtó 
orvossal is háromoldalú feladatellátási szerződést kell kötni.  
 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és   

helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete megalkotására 
 

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:      Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető 
                         Tóthné Láng Irén ügyintéző 
  
Meghívott:        - 
 
Véleményező bizottságok:        
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                2017. 06. 13. 
pénzügyi bizottság                    2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                2017. 06. 13.  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                             2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek 
bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet újraalkotása vált szükségessé, mivel 
a rendelet több ponton már nem aktuális, illetőleg új rendelkezések pl. többféle 
lakbérkategória bevezetésére és a bérlőkijelölés pályázat útján történő eljárásának új 
szabályaira teszünk javaslatot. 
 
 

4. Javaslat állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetésére  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának   
elnöke 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság       2017. 06. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2017. 06. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 250 fő engedélyezett férőhelyszámmal működő Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a 
DVG Zrt. között a Papírgyári út 11. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés alapján 



a jogviszony 2017. december 31. napjáig áll fenn. Ez felveti városunkban a hajléktalan 
ellátások összehangolását, a hajléktalan ellátások működtetésének felülvizsgálatát. 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 9. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


