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                    DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
         SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI   
         BIZOTTSÁG 
                       Dunaújváros, Városháza tér 1.  
                               Tel:  (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. október 10-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 az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedett karbantartó álláshely betöltésére  
 
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 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. október 10. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
megüresedő álláshelyek betöltéséről a módosított 83/2014. (IV. 24.) határozat értelmében az 
intézmény alaptevékenysége szerint illetékes bizottság véleményének kikérését követően a 
polgármester dönt. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője kéri a Dunasor 15. szám alatti idősek otthona szakfeladaton 2017.09.18-tól 
megüresedett 1 fő karbantartó álláshely betöltésének engedélyezését. Az álláshely éves bérköltsége 
(járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
2. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására   
 
Előadó: dr. László Borbála osztályvezető  
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. október 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. október 11. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával 
döntött arról, hogy 2018. január 1. napjától kezdődően a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti 
a hajléktalan ellátással kapcsolatos szociális szolgáltatásokat, így az Útkeresés Segítő Szolgálat már 
nem fogja ellátni e feladatokat. Az intézmény dokumentumait a változásoknak megfelelően módosítani 
kell A Közgyűlési SZMSZ értelmében az intézmény szakmai programjának, SZMSZ-ének jóváhagyása 
polgármesteri hatáskör. 
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3. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények 
költségvetési előirányzatának módosítására  
 
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 osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
 Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Varga Éva Anna, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. október 10. 
pénzügyi bizottság  2017. október 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. október 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. október 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II.15.) Korm. rendelet alapján az 
ágazatban diplomával rendelkező közalkalmazottak összevont ágazati pótlékának összege 2017. 
január 1. napjától emelkedett. A központi költségvetés támogatást biztosít ennek kifizetéséhez, 
azonban az intézmények költségvetési előirányzatait módosítani kell. 
 
4. Javaslat egyes kertvárosi önkormányzati bérlakások elidegenítésére 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.10.11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.10.11. 
pénzügyi bizottság 2017.10.11. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2017.10.10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közigazgatási Osztály javaslata a jelenleg üresen álló, lelakott 
önkormányzati bérlakások elidegenítésére. 
 
5. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attilával 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. Lőrincz Attila háziorvos 
  
Véleményező bizottságok: 



3 

szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 10. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Lőrincz Attila egyéni vállalkozó háziorvos bejelentette, hogy az 
általa ellátott 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ápoló személye megváltozott. Az előterjesztés a 
meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi őszi szünidei ingyenes 
étkeztetésének biztosítására 
 
Előadó:  szociális osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
 Dr. Nyikomné Gévay Katalin szociális-igazgatási támogatási 
 vezető ügyintéző  
 
Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2017. 10. 10. 
Pénzügyi bizottság 2017. 10. 10. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 10. 11. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 10. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 30-ától november 3-áig biztosítja az 
ingyenes őszi szünidei étkeztetést, melynek költsége 220.320,- Ft.  
Az előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év őszi szünidei étkeztetését lebonyolító szolgáltató 
kiválasztására és szerződéskötésre tesz javaslatot. 
 
 
Dunaújváros, 2017. október 06. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


