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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. május 08-án (kedden)  
 

     A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐPONTBAN 
 15:00 órakor  

 
rendes nyílt ülést tart,  

melyre meghívom 
  

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

Javasolt napirend: 
 
 
1. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedett és megüresedő álláshelyek betöltésére  
 
Előadó:                Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:          Dr. László Borbála osztályvezető 
                             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. május 8. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
megüresedő álláshelyek betöltéséről a módosított 83/2014. (IV. 24.) határozat értelmében az 
intézmény alaptevékenysége szerint illetékes bizottság véleményének kikérését követően a 
polgármester dönt. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője kéri az idősek otthona szakfeladaton 2018. 05. 31-től megüresedett 2 fő ápoló, 
gondozó álláshely, 2018. 07. 31-től megüresedő 1 fő ápoló, gondozó álláshely, 2018. 10. 01-től 
megüresedő portás álláshely, 2018.04.30-tól megüresedett takarító álláshely és az étkeztetés 
szakfeladaton 2018. 05. 07-től megüresedett 1 fő konyhalány álláshely betöltésének engedélyezését. 
Az álláshelyek éves bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
2. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat hajléktalan ellátást 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. május 08. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte a 
2017. évben még az intézményhez tartozó hajléktalan ellátást biztosító szakmai egységeinek 2017. 
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évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé. , 
amelynek fedezete a 2018. évi költségvetési rendelet 5b. melléklete Intézményi tartalék sora. 
 
3.  Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
pályázat elbírálására 
 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott:  - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. május 08. 
pénzügyi bizottság 2018. május 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 162/2018. (II. 
22.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és 
ifjúságvédelem támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az 
illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a 
közgyűlés dönt.  
 
4. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
alapítványi pályázatok elbírálására 
 
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 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. május 08. 
pénzügyi bizottság 2018. május 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. május 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. május 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 162/2018. (II. 
22.) PM határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és 
ifjúságvédelem támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az 
illetékes bizottságok véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a 
közgyűlés dönt.  
 
5. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés és a 
hajléktalan ellátórendszer működtetése vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) 
határozat módosítására 
 
 
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: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. május 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. május 08. 
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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával döntött arról, 
hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
működteti, az önkormányzat tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó 
Centrumban férőhelybővítéssel. A telekhatár rendezési és a földhivatali eljárás során a terület 811 m2-
rel nőtt, a bővítés befejezési határideje legkésőbb 2019. 12. 31. napjára módosulna, ezért az érintett 
dokumentumokat módosítani kell. 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 Kiss Dénes rendőr őrnagy bűnmegelőzési alosztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság         2018. május 08. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság         2018. május 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. 
 
7. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese 
útiköltségének megtérítésére  

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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: Dr. Majorosi Emese háziorvos 
                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. május 08. 
pénzügyi bizottság  2018. május 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. május 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását önkormányzatunk az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja 2018. június 1-től. A 
körzet orvosi feladatainak ellátását 2018. június 1-től dr. Majorosi Emese végzi, aki útiköltségének 
megtérítését kérelmezte. 
 
8. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási szerződés 
megkötésére 

 
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: Németh Ildikó ápoló 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018. május 08. 
pénzügyi bizottság  2018. május 08. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018. május 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. május 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017.(VI.15.) határozatával döntött arról, 
hogy a hajléktalanellátást nyújtó szakmai egységeket 2018. január 1. napjától a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartó váltással átadja. A hajléktalanok orvosi ellátását dr. 
Fenyvesi Béla végzi, az ápoló Szűcsné Kiss Katalin, aki megbízási szerződését felmondta. Az 
előterjesztés az új ápolóval, Németh Ildikóval történő megbízási szerződés megkötésére irányul. 
 
9. Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2018. május 04. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


