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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. február 06-án (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 a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés 
meghozatalára 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és Területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Mezeiné Kalász Henrietta körzeti ápoló  
 Dr. Majorosi Emese orvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelenleg betöltetlen, helyettesítéssel ellátott 15. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet ellátására Önkormányzatunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötne 
megállapodást. A Központ a Praxis I. program keretében foglalkoztatja -szerződéskötés esetén- a 
körzet ellátására jelentkezett orvost és gondoskodik a képzésről a háziorvosi szakvizsga 
megszerzéséig. Az előterjesztés a szerződés tervezet jóváhagyására és a szerződéskötési szándék 
kifejezésére irányul. 
 
2. Javaslat a 3. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a SANITATEM Kft-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. Makkai Noémi orvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése módosította az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati 
rendeletet, melyben a 3. sz. gyermek háziorvosi körzet címe megváltozott, amit a SANITATEM Kft. 
szerződésében át kell vezetni. Az előterjesztés a meglévő feladatellátási szerződés módosítására 
irányul. 

 
3. Javaslat a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a MEDI-MAN Kft-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. Kunszenti Márta háziorvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése módosította az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati 
rendeletet, melyben a 2. sz. gyermek háziorvosi körzet címe megváltozott, amit a MEDI-MAN Kft. 
szerződésében át kell vezetni. Az előterjesztés a meglévő feladatellátási szerződés módosítására 
irányul. 
 
4. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási 
szerződések megkötésére 
 
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. Táborosi Éva orvos 
 Hernáth Erzsébet körzeti ápoló 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ábrám Erzsébettel 
kötött feladatellátási szerződést a doktornő 2018. május 31-vel felmondta. A körzet folyamatos 
ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló 
háziorvossal és ápolóval kötendő megbízási szerződésekre irányul. 
 
5. Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
 
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Kovács Pálné egyesület elnöke 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. február 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. február 7. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 550/2017. 
(VI.14) PM határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Mindannyian 
Mások Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte 
elszámolását.  
 
6. Javaslat az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető   
 
Előkészítő:  dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Böhm Attila egyesület elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. február 6. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. február 7. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 543/2017. 
(VI.13.) PM határozatával 350.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte 
elszámolását.  
 
7. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó: a polgármester 
  
Előkészítő:       Dr. László Borbála osztályvezető 
                          Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. február 6. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. február 7. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézményvezetőjének vezetői megbízása 2018. szeptember 30. napjával megszűnik. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. §-a alapján 
szükséges az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kiírni. 
 
8. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére 
irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó: Cserna Gábor polgármester 
  
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. 02. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
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Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjének a vezetői megbízása 2018. szeptember 30. 
napjával lejár, ezért az intézmény vezetésére pályázat kiírása szükséges. 
 
9. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázat 
kiírására 
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető 
 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. február 6. 
pénzügyi bizottság  2018. február 6. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési rendelet elfogadásával párhuzamosan, az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan készítjük elő a költségvetési rendelet 5c. mellékletében tervezett 
támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása vonatkozó pályázati kiírást. A pályázatot a 
bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A „szociális és egészségügyi szervezetek 
támogatása” címen a költségvetési rendeletben ténylegesen elfogadott összeg 75%-át javasoljuk 
pályázható összegként megjelölni.  
 
10. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
 
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. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2018. 02. 06. 
Pénzügyi bizottság 2018. 02. 06. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2018. 02. 07. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2018. 02. 07. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a 
hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a 
szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot. 
 
11. Egyebek  
 
 
Dunaújváros, 2018. február 02. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


