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. december 12-én (kedden)

a szokásostól eltérő időpontban, 13:30 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, földszinti Díszterem
Javasolt napirend:
1. Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásának elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

dr. László Borbála osztályvezető
dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott:

Kovács Pálné elnök

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2017. december 12.
2017. december 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 449/2017.
(VI.15.) PM határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Mindannyian
Mások Vagyunk” Egyesület részére az „Ez vagyok én” c. kiállítás megrendezésének támogatásaként.
Az egyesület elnöke megküldte elszámolását.
2. Javaslat a 18. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
-

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

2017. december 12.
2017. december 12.
2017. december 12.
2017. december 12.

A napirendi pont rövid tartalma:
A 18. számú fogorvosi körzetben az önkormányzat tulajdonában lévő kezelőegységen lévő
mikromotor, turbinafúró és UH depurátor javíthatatlanná vált, ezért pótlásuk szükséges. Az eszközök
beszerzésére és beszerelésére az ajánlatok beérkeztek. Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében a beszerzési eljárás
eredményéről és a beszerzési eljárás nyerteséről való döntés a polgármester hatáskörében tartozik a
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gazdasági és területfejlesztési, a pénzügyi, a szociális, egészségügyi és lakásügyi, valamint az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett.
Dunaújváros, 2017. december 08.
Lőrinczi Konrád s.k.
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