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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

2017. szeptember 12-én (kedden) 14:00 órakor rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
  

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

 
Javasolt napirend: 

 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária osztályvezető 
 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
  
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. szeptember 12. 
a pénzügyi bizottság       2017. szeptember 12. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. szeptember 13. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
költségvetéséről szóló 6/2017. ( II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a 10. soron 
ellátottak pénzbeli juttatásai költséghelyen a gyógyszerköltség támogatásra megállapított 
keretösszeg (12.240 ezer forint) 2017 júliusában elfogyott, 3 millió forint átcsoportosításra 
került a gondozási támogatás sorról, a támogatások finanszírozására év végéig 9.000.000 
forintra lesz szükség. 
 
 
2. Javaslat a 29. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására az Áfium-KB 
Egészségmegőrző és Betegellátó 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 osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Kemény Ildikó háziorvos 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 09. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 



 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Kemény Ildikó az Áfium-KB Bt. képviselője 
bejelentette, hogy a társaság adataiban változás történt. Az előterjesztés a meglévő feladat-
ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
3. Javaslat a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. pneomococcus elleni védőoltási 
programjában való részvételre 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       pénzügyi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Vencli István – Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft értékesítési menedzser 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság 2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. a pneomococcus 
elleni védőoltási programot ajánlotta Önkormányzatunk számára. Az előterjesztés a 
védőoltási programban való részvételről szóló döntésre irányul. 
 
4.  Javaslat a 11. számú gyermekorvosi körzet ellátására a Helix Egészségügyi Betéti 
Társasággal kötött megbízási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Tükör Gyula házi gyermekorvos 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 09. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
székhelye megváltozott, ezért a Helix Egészségügyi Betéti Társasággal a 11. számú 
gyermek háziorvosi körzetre kötött megbízási szerződést módosítani kell. Az előterjesztés a 
szerződés módosítására irányul. 
 
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához való csatlakozásra 
 
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. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
 



Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2017. 09. 12. 
pénzügyi bizottság        2017. 09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017. 09. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017. 09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulóját 
meghirdette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben 
csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2018. évi csatlakozásról szóló 
döntést célozza.  
 
6. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 2017. évben nyújtott 
támogatás elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratórium elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.09. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 263/2017. (IV. 21.) számú határozatával 
210.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány részére az ellátottak és kísérőik nyaralása költségeihez. Az Alapítvány elnöke 
elszámolt a támogatással. 
 
7. Javaslat a Zalagast Kft-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 
vállalkozói szerződés módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                                    szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                                    ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
  
Előkészítő: Dr. László Borbála, Humán Szolgáltatási Osztály vezetője       
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Hegedűs Anikó, Kérfalusi Attila – Zalagast Kft. ügyvezetői                                   
 Gyenes Józsefné - óvodavezető  
 Bölcskei Anna – ESZI intézményvezető 
 Farkasné Vörös Magdolna – GESZ igazgató 
 Szilágyiné Németh Sarolta – megbízott tankerületi igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2017.09.12. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke                               2017.09.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.09.13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2017.09.13. 
az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2017.09. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a Zalagast Kft-vel kötött szerződés 
alapján látja el a köznevelési intézményekben, valamint a szociális intézményekben a 
közétkeztetési feladatokat. A 2017.01.01-től az érvényben lévő 134/2016.(VI.10.) 
Kormányrendelet szerint az iskolák fenntartói és üzemeltetői feladatát átvette a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ.  
Ezért szükségessé vált a Zalagast Kft. és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Dunaújvárosi Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai között 2013.03.12-én létrejött szolgáltatási szerződés 
módosítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ bevonásával 
 
8. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 

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 osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 
 elnöke 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                2017. szeptember 12. 
pénzügyi bizottság                                                     2017. szeptember 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                               2017. szeptember 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                           2017. szeptember 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó 
szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 
fenntartóváltással átadja. Az Alapítvány a működtetésért havi nettó 2.000.000 Ft szolgáltatási 
díjat kér. Az előterjesztés a fenntartóváltáshoz szükséges ellátási szerződés-tervezetet 
tartalmazza. Az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratából az átadott szolgáltatásokat 
töröltetni kell.  
 
9. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására  
 
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 osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 
 elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                2017. szeptember 12. 
pénzügyi bizottság                                                                     2017. szeptember 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                               2017. szeptember 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                          2017. szeptember 13. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó 
szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány veszi át 
fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett. Az előterjesztés az önkormányzat 
tulajdonában lévő Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumra 
vonatkozó haszonkölcsön szerződés- tervezetet tartalmazza. 
 
10. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2017. szeptember  08. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


