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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. december 05-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 Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnök 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 5. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 6. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a hajléktalan ellátásban bekövetkező 
változások, az idősek átmeneti otthona szociális szolgáltatás megszűnése, az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése során tett észrevételek, továbbá az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel való összhang 
(bölcsődék nyitvatartási idejének meghatározása a rendeletben is, idősotthoni ellátás esetén a 
rokontartás bíróság általi megállapításának kérése) indokolják. 
 
2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására   
 
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. december 5. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 6. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 119. § (5) bekezdése 
értelmében a foglalkoztatottaknak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. január 1-jétől hatályos 2. 
melléklet szerinti új munkakörökbe történő besorolást 2017. december 1-ig kell előkészíteni. A 



2 

változásokat az intézmény SZMSZ-én át kell vezetni. A Közgyűlési SZMSZ értelmében az intézmény 
szakmai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének jóváhagyása polgármesteri hatáskör.  
 
3. Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 
 
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. december 5. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E kötelezettségnek 
eleget téve került sor az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény működésének ellenőrzésére. 
 
4. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedett ápoló-gondozó 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. december 5. 
  
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. november 7-től 
megüresedett 1 fő ápoló-gondozó álláshely betöltésének engedélyezését. Az álláshely éves 
bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
5. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedő szociális gondozó 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. december 5. 
  
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 Magyar út 32. szám alatti telephelyen, házi segítségnyújtás szakfeladaton 
2017. december 7-től megüresedő 1 fő szociális gondozó álláshely betöltésének engedélyezését. Az 
álláshely éves bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
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6. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységei 2017. 
évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 
 
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. december 5. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E kötelezettségnek 
eleget téve került sor az Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységei 
működésének ellenőrzésére. A Közgyűlési SZMSZ 57. § 11. pontja alapján a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény működése törvényességének ellenőrzése – a közgyűlés által 
átruházott hatáskörben – polgármesteri hatáskör.  
 
7. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai 
egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások 
elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  
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. december 5. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
ellátó intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E 
kötelezettségének tett eleget a fenntartó, amikor ellenőrizte az Útkeresés Segítő Szolgálat család- és 
gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ és Családok Átmeneti Otthona szakmai 
egységek 2017. évi működését és megállapította, hogy azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
működnek. 
 
8. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések kifizetésének 
finanszírozására  
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
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. december 5. 
pénzügyi bizottság  2017. december 5. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 6. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 439/2017. (VI.15.) határozata értelmében az 
Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit 2018. január 1. napjától a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti tovább. A munkavállalók Kjt. szerinti tájékoztatása 
megtörtént, 9 fő nem járult hozzá az Alapítványnál történő továbbfoglalkoztatáshoz, így részükre a Kjt. 
25/A. § (6) bekezdése alapján végkielégítést kell fizetni. A végkielégítések összege az előzetes 
számítások alapján összesen 5.093.058,- Ft + járulékok. A kifizetések fedezete a 2018. évi 
költségvetés lesz.  
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9. Javaslat a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények 2018. évi fenntartására 
vonatkozó megállapodás véleményezésére 
 
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:   Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 
Dunaújvárosban projekt megvalósítása 2014. augusztus 31. napjával befejeződött. A Közgyűlés a 
16/2015. (I. 22.) számú határozat 2. pontjában a projekt 2018. évi fenntartására az Útkeresés Segítő 
Szolgálat intézményvezetőjét kérte fel, egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat 
ellátására vonatkozó megállapodás aláírását megelőzően kérje ki az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményét. 
 
10. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi 
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  
Előkészítő:   Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
   Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:   Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény  
   igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó 
intézmény fenntartójának ellenőriznie kell az intézmény működésének törvényességét. E 
kötelezettségnek eleget téve 2017. október 13., 16-17. napján került sor a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény működésének ellenőrzésére, melynek során megállapítást nyert, hogy az 
intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik. 
 
11. Javaslat az ESZI-ért Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:                Dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:                Dr. László Borbála osztályvezető 
        Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:    Borsos József kuratórium elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 5. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 6. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
449/2017. (VI.15.) határozatával 150.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az ESZI-
ért Alapítvány részére az intézmény Barátság út 27. szám alatti telephelyén közösségi tér felújítása 
támogatására. A kuratórium elnöke megküldte elszámolását. 
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12. Javaslat a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:                Dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:                Dr. László Borbála osztályvezető 
        Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:    Szilágyi Ferenc elnök 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 5. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. december 6. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 548/2017. 
(VI.14.) PM határozatával 240.500,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Epilepsziások EPI Egyesülete részére cserkeszőlői gyógyfürdő látogatására és működési 
támogatására. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását.  
 
13. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 
módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására Sándor-
Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére 
 
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. Tükör Gyula orvos 
   Sándor-Varga Erika ápoló 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. december 05. 
pénzügyi bizottság  2017. december 05. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2017. december 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 14. sz. házi gyermekorvosi körzetet a HELIX 
Egészségügyi Bt. látja el feladatellátási szerződés alapján. A körzetben a korábbi ápolónő nyugdíjba 
vonult, az új ápoló Sándor-Varga Erika, aki a helyettesítéssel ellátott 11. számú gyermek háziorvosi 
körzetben is ellátja az ápolói feladatokat a HELIX Bt. alkalmazottjaként. Emiatt a Helix Egészségügyi 
Bt-nek módosítania kell az ápolóval kötött munkaszerződést, Önkormányzatunknak megbízási 
szerződést kell kötnie a 11. sz. házi gyermekorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására Sándor-Varga 
Erikával és módosítani a HELIX Bt-vel kötött megbízási szerződést. 
 
14. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 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:   Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
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Önkormányzatunk a kötelező gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő 
Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. január 1-től. Az 
Állami Számvevőszék lefolytatta „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A 
személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” 
elnevezésű vizsgálatot, mely során megállapította, hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött 
ellátási szerződés nem tartalmazza a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének 
eseteit és módjait, ezért a feladatellátási szerződést módosítani szükséges.  
 
15. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó 
munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására  
 
Előadó:   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:   Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
   Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott:   Farkasné Vörös Magdolna a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  
   igazgatója 
   Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
   Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
   Tóth Éva a József Attila Könyvtár igazgatója 
   Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
   Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. december 05. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017. december 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. december 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés 110/2015. (III. 19.) határozata alapján az Útkeresés Segítő Szolgálat, az 
Egészségmegőrzési Központ, az Intercisa Múzeum, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és 
a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény gazdasági szervezeteinek feladatát 2015. április 1. 
napjától a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A feladatellátásra munkamegosztási 
megállapodást kötött a GESZ és az érintett intézmény. A GESZ igazgatója a megállapodások 
módosítására tett javaslatot, melyet az irányító szervnek kell jóváhagynia. 
 
16. Javaslat a Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság: 2017. december 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy az önkormányzat Dunaújváros területén étel ládát helyezzen el. 
 
Dunaújváros, 2017. december 01. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


