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
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága
2018. május 15-én (kedden)
14:00 órakor
A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ HELYEN
rendkívüli nyílt ülést tart,
melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. Emeleti tárgyaló
Javasolt napirend:
1. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzeti rendelőben található, dr. Ábrám Erzsébet
tulajdonát képező eszközök megvásárlására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott:

Dr. Ábrám Erzsébet háziorvos

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Ábrám Erzsébet a Dr. Ábrám és Társa Bt. képviselője a 4.
számú felnőtt háziorvosi körzetet 2018. május 31. napjáig látja el. A doktornő a tulajdonát képező, a
körzet ellátásához szükséges tárgyi eszközöket megvételre ajánlotta fel. A javaslat elfogadása esetén
a 2018. évi költségvetési rendelet 7.a mellékletének 11. Egészségügyi feladatok alcím 11.2
Egészségügyi feladatokhoz eszközbeszerzések során a szükséges összeg rendelkezésre áll. A
rendelő felszerelése az Önkormányzat feladata.
2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben megüresedő álláshely
betöltésére
Előadó:

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető

Előkészítő:

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott:

Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény
igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság

2018. 05. 15.
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A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója kéri
a megüresedő 1 fő
karbantartó álláshely 2018. június 1. napjától történő betöltésének
engedélyezését. Az álláshely éves bérköltsége járulékokkal összesen 2.742.524.- Ft, amely az
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
3. Javaslat a 9. és 10. számú fogorvosi körzet fogászati eszközeinek beszerzésére
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott:

-

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A 9. és 10. fogorvosi körzet orvosai bejelentették, hogy a fogászati
kezelőegység működését biztosító kompresszor elavult, a gép további javítása nem lehetséges. Új
eszköz beszerzése szükséges. A beszerzésre és beszerelésre vonatkozó ajánlatok beérkeztek. Az
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló
szabályzata értelmében a beszerzési eljárás eredményéről és az eljárás nyerteséről való döntés a
polgármester hatáskörében tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi, a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság véleményének
kikérése mellett.
4. Javaslat a fogászati röntgen számítástechnikai eszközeinek beszerzésére
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott:

-

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A fogászati röntgenben a számítógép elavult, új eszköz
beszerzése szükséges. A beszerzésre és beszerelésre vonatkozó ajánlatok beérkeztek. Az
önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló
szabályzata értelmében a beszerzési eljárás eredményéről és a beszerzési eljárás nyerteséről való
döntés a polgármester hatáskörében tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi, a
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság
véleményének kikérése mellett.
5. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás
megkötésére
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
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az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2018. június 1.
napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű út
10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a Szent
Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk.
6. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési terve elfogadásra
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné Dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási szerződésben
foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2018. évi ingatlankezelési tervét.
7. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem
lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és
kiadásairól készült elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti
díjhátralékából felhalmozódó tartozások leírására
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné Dr. Tóth Judit ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
2018. 05. 15.
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A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt.
kezelésében lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi ingatlankezelés,
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek
és lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódó tartozások leírására
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I. 25.) határozata 6. pontjának
végrehajtására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott:

-

Véleményező bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság

2018. 05. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A közgyűlési határozat jelzett pontja arról rendelkezik, hogy a
jegyző vizsgálja meg azon feltételeket, amelyekkel önkormányzati rendeletben szabályozható a beteg
gyermeket nevelő, nehéz élethelyzetben lévő családok támogatásának biztosítása.
Dunaújváros, 2018. május 11.
Lőrinczi Konrád s.k.
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