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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 23-án (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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási 
szerződés hosszabbítására 
 
Előadó: 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 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívottak: 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    2018. január 23. 
pénzügyi bizottság       2018. január 23. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. január 23. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. január 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés VI. 1. pontja alapján 
Megrendelők együttesen, írásban a szerződés további 60 hónapra szóló meghosszabbítását 
kezdeményezhetik. Az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés meghozatalára irányul.  
 
2. Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális 
szolgáltatásának megszervezésére 
 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztálya az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók részére eljárásrendet adott ki a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került 
személyek szociális szolgáltatásának megszervezéséhez. Az ESZI intézményvezetője – fenntartói 
döntés esetén – egyszerre két fő elhelyezését tudja március végéig biztosítani, ha sürgős elhelyezés 
indokolt és az ellátandó személy az intézményi elhelyezés feltételeinek megfelel. 
 
3. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka 
tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.) határozat 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: Ecsődi László a kuratóriumi elnöke 
 Popovics László a közalapítvány titkára 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés a 271/2017. (IV. 21.) határozattal döntött a Kistérségi Foglalkoztatásért és 
Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről. A Székesfehérvári Törvényszék 
a 2017. december 21-én hivatalunkhoz érkezett végzésében hiány pótlására szólította fel 
önkormányzatunkat, mivel a Közalapítványra még a régi Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
4. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Bt-
vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére  

 
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. Ábrám Erzsébet háziorvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa dr. Ábrám Erzsébet – a 
Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Betéti Társaság képviseletében – a Dunaújváros MJV 
Önkormányzatával fennálló feladatellátási szerződését 2017. december 1. napjától 6 havi felmondási 
határidővel felmondta. A Közgyűlésnek döntenie kell a Dr. Ábrám és Társa Bt-vel kötött feladatellátási 
szerződés 2018. május 31. napjával történő megszüntetéséről. 
 
5. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására 
 
Előadó: a polgármester 
  
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23. 
pénzügyi bizottság 2018. január 23. 
gazdasági bizottság 2018. január 23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés a 843/2017. (XII. 14.) határozatában felkérte a polgármestert az ételadományok gyűjtését 
szolgáló étel láda elhelyezésével kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére. A Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályával és az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal 
történt egyeztetés adatai alapján a közgyűlés döntése szükséges arról, hogy kívánja-e az étel láda 
elhelyezésében az önkormányzat közreműködését. 
 
6. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának 
biztosítására 
 
Előadó: a polgármester 
  
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23. 
pénzügyi bizottság  2018. január 23. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 23. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2018. január 23. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térségben 
meghatározó szerepet betöltő önkormányzat családonként havi 50.000,- Ft támogatást nyújtana 
Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella gyermekek részére 2018. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük feltételeinek biztosítása céljából. 
 
Dunaújváros, 2018. január 19. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


