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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 

        2018. január 16-án (kedden) 14:30 órakor  
rendes nyílt ülést tart,  

melyre meghívom 
  

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

Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Bartos és Társa Bt-vel 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. Bartos Krisztina háziorvos 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 01. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 01. 17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Bartos Krisztina háziorvos a Dr. Bartos és Társa Bt. 
képviseletében bejelentette az általa ellátott 14. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének 
változását. Az előterjesztés a meglévő feladatellátási szerződés módosítására irányul. 
 
2. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral és Kisapostag Község 
Önkormányzatával 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. Krizsán Gábor fogorvos 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 01. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 01. 17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Krizsán Gábor a 14. számú fogorvosi körzet fogorvosa 
bejelentette működési formájának megváltozását. Emiatt a Dunaújváros MJV és Kisapostag 
Önkormányzatával kötött szerződésben a változást át kell vezetni. Az előterjesztés a meglévő 
feladatellátási szerződés módosítására irányul. 
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3. Javaslat a Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
  
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott: Werner Erika kuratórium elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 16. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
449/2017. (VI.15.) határozatával 725.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére működési támogatásként. A kuratórium elnöke 
megküldte elszámolását.  
 
4. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és 
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
 
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 

Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos Főigazgató, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros  
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                        2018. január 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2018. január 07. 
pénzügyi bizottság                                                                   2018. január  06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2018. január  17. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági bálon befolyt összegből vásárolni 
tervezett – újszülött élesztő- és melegítőasztal eszköz beszerzéséhez hiányzó összegének erejéig 
(546.370,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez.  
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 
Előadó:  a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
  
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság     2018. január 16. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018. január 17. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. január 17. 
a pénzügyi bizottság        2018. január 16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert egyrészt az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által használt új fogalmat be kell 
emelni a rendeletbe, másrészt mivel az önkormányzat 2018-ban két alkalommal tervezi, hogy az 
időskorúak részére támogatást nyújt, ezt is át kell vezetni a rendeleten. 
 
6. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. január 12. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


