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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. április 10-án (kedden)  
 A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ HELYEN ÉS IDŐBEN 

13:00 órakor  
rendes nyílt ülést tart,  

melyre meghívom 
  

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló 
 

Javasolt napirend: 
 
 
1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedezetének 
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. László Borbála osztályvezető  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
 Otthonai intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                      2018. április 10. 
pénzügyi bizottság  2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bejárása során megállapította, hogy az intézmény 
Barátság út 27. szám alatti telephelyén hiányzik a tűz- és füstjelző rendszer, a Dunasor 15. szám alatti 
székhelyen pedig a tűzgátló ajtók elektromos vezérlése nem megoldott. A hiányosságok 
megszüntetésére az intézmény 10.418.064,- Ft támogatást kér, amelynek fedezete a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5b. melléklete Intézményi tartalék sora. 
 
2. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
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: Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
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szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője megküldte az intézmény 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletében található. 
 
3. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I. 25.) 
határozat határidejének módosítására 
 
Előadó: a polgármester 
  
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Közgyűlés a 43/2018. (I. 25.) határozatában döntött az ételadományok gyűjtését szolgáló ételláda 
elhelyezésére és működtetésére vonatkozó felhívás közzétételéről. A közzétett felhívásra ezidáig nem 
jelentkezett egy szervezet sem, ezért javasoljuk a határozat 3. pontjának határidejét 2018. április 13-
ról 2018. december 28-ra módosítani annak érdekében, hogy az év végéig lehetőség legyen 
kiválasztani a működtető szervezetet. 
 
4. 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. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetőjének a vezetői megbízása 2018. szeptember 30. 
napjával lejár, ezért az intézmény vezetésére pályázat kiírása szükséges. 
 
5. 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. április 10. 
pénzügyi bizottság                                                                                                  2018. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                     2018. április 12. 
 
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 
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. §-a alapján szükséges 
az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kiírni. 
 
6. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető  
  
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Kondor László egyesület elnöke 
  Farkas Zsolt egyesület korábbi elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 551/2017. (VI.14) PM határozatával 284.500,- 
forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 
részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  
 
7. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 
 
Előadó: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 Kisnémet Dávidné otthonvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2018. április 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte a gyermekek átmeneti otthona 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját. 
 
8. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2017. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Varga Anna Éva igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2018. április 10. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója megküldte az intézmény 2017. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletében található. 
 
9. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek 
biztosítása érdekében – többletforrás biztosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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 a pénzügyi bizottság elnöke 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva igazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2018. április 10. 
pénzügyi bizottság       2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2018. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A 2017. január 1-től módosult a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről szóló 
jegyzék. Az intézmény igazgatója megküldte a hiányzó eszközök felsorolását, melyek pótlásához 
2018. évben 2.230.000.- Ft-tal kéri megemelni az intézmény költségvetését. 
 
10. 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 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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 2018. április 10. 
pénzügyi bizottság  2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és ezáltal az 
intézményi térítési díjak – változása indokolja. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője kezdeményezte az étkeztetés és az idősek otthona 
szociális szolgáltatások térítési díjának emelését. 
 
11. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai 
egységei 2017. évi munkájáról 
  
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 2018. április 10. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte az 
intézmény gyermekjóléti alapellátást biztosító szakmai egységeinek 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 
12. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződés megkötésére 
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Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke   
 
Előkészítő:         Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke 
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2018. április 12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2014. (IV. 24.) 
határozatával döntött a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásáról. A 
döntés szerint a 2014. évtől kezdődően az önkormányzat évente egyösszegű támogatást nyújt az 
alapítványnak mindaddig, amíg közhasznú szervezetként céljait ellátja és a bírósági nyilvántartásban 
szerepel.  
A korábbi évekhez hasonlóan a támogatás összege szerepel a 2018. évi költségvetésben.  
 
13. Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény 2017. évi munkájáról 
  
Előadó:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató   
 
Előkészítő:  dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
  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 2018. április 10. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézményvezetője megküldte az intézmény 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját, 
amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 
14. Javaslat a Szűcsné Kiss Katalinnal hajléktalanok ellátására kötött megbízási 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: Szűcsné Kiss Katalin ápoló 
                     Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Szűcsné Kiss Katalin a közte és Dunaújváros MJV Önkormányzata között, hajléktalanok ápolási 
feladatainak ellátására létrejött megbízási szerződést felmondta. Az előterjesztés a kérelem 
megtárgyalására irányul. 
 
15. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Control-Eü. Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd háziorvos 
                      Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. április 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dr. Révész Gertrúd a Control-Eü. Bt. képviseletében kérelmezte a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés 
módosítását a rendelési idő módosítása tárgyában. Egyben a szerződés aktualizálására is sor kerül. 
 
16. Javaslat a fogászati röntgen számítógép beszerzése érdekében az ajánlattevők körének 
kiválasztására 

 
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: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
pénzügyi bizottság 2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Kiss Éva és Krupp Margit a fogászati röntgen ellátói jelezték, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
számítógép elavult, ezért kérik ennek pótlását. Az eszköz ára megközelítőleg bruttó 185.000,-Ft. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a 
Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok 
véleményének kikérése mellett. 
 
17. Javaslat a 9. és 10. számú fogorvosi körzet fogászati eszközének beszerzése érdekében az 
ajánlattevők körének kiválasztására 

 
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: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. április 10. 
pénzügyi bizottság 2018. április 10. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. április 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. április 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: 
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Dr. Kéthelyi Ágnes a 10. sz. és dr. Andorfalvi Éva a 9. sz. fogorvosi körzet orvosai jelezték, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő fogászati kezelőegység kompresszora javíthatatlanná vált, ezért 
kérik ennek pótlását. Az eszköz ára és a szerelési díj megközelítőleg bruttó 900.000,-Ft. Az 
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 
szabályzata értelmében az ajánlattevők körének kiválasztása a polgármester hatáskörébe tartozik a 
Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságok 
véleményének kikérése mellett. 
 
 18. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. április 06. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


