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

MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága
2017. november 14-én (kedden) 14:00 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart,
melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, földszinti Díszterem
Javasolt napirend:
1. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási
szerződések módosítására
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 osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott:

Dr. Fenyvesi Béla orvos
Szűcsné Kiss Katalin ápoló

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.

A napirendi pont rövid tartalma:
DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI. 15.) határozatával döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat
által működtetett hajléktalanellátást nyújtó szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó váltással átadja. Dr. Fenyvesi Béla vállalta a Papírgyári u.
11. szám alatt bejelentettek ellátása mellett a Kandó K. tér 4. szám alatti és a dunaújvárosi lakcím
nélküli személyek orvosi ellátását is. Az előterjesztés a dr. Fenyvesi Béla orvossal, illetve Szűcsné
Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződések módosítására irányul.
2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott:

Varga Anna Éva a BID igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
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A napirendi pont rövid tartalma:
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben 2018. január 1-jétől módosul a bölcsőde feladatát érintő
kormányzati funkció kód elnevezése, ezért az intézmény alapító okiratát a jogszabály értelmében
legkésőbb 2017. december 31-ig módosítani szükséges.
3. Javaslat a 18. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzése érdekében az
ajánlattevők körének kiválasztására
Előadó:

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

Előkészítő:

Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
-

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dr. Vajda Gabriella, a 18. számú fogorvosi körzet orvosa jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő kezelőegységen lévő mikromotor, turbinafúró és UH depurátor javíthatatlanná vált, ezért kérte
ezek pótlását. Az eszközök ára, beszerelési, szállítási becsült értéke összesen kb. bruttó 676.900.- Ft.
Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzat
értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörében tartozik a gazdasági és
területfejlesztési, a pénzügyi és a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének
kikérése mellett.
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási
intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési
díjról szóló 37/2013. (XI.22) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívottak:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatója
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
2017. 11. 14.
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A napirendi pont rövid tartalma:
A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés alapján minden év január 1-jén a szolgáltatás díja a
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző 12 havi szakmai inflációs ráta mértékével emelkedik
meg a szerződés külön módosítása nélkül. A Zalagast Kft. megküldte áremelési javaslatát az
intézményi térítési díjak módosítására, az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés
meghozatalára irányul.
Dunaújváros, 2017. november 10.
Lőrinczi Konrád s.k.
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