DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI
BIZOTTSÁG
Dunaújváros, Városháza tér 1.
Tel: (06-25) 544-148
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága
2018. június 12-én (kedden)
14:00 órakor
rendes nyílt ülést tart,
melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, Díszterem
Javasolt napirend:
1. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződések megkötésére
Előadó:

a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:

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

Meghívott:

Dr. Perghe Sándor orvos
Dr. Mika Ilona orvos
Dr. Kőbányai János orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

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

2018. 06. 12.
2018. 06. 12.

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
háziorvosokkal kötendő megbízási szerződésekre irányul.
2. Javaslat a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására az „Egészséges életért”
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására
Előadó:

a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:

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

Meghívott:

Dr. Pápai Rozália háziorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

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

2018. 06. 12.
2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Pápai Rozália az „Egészséges életért” Bt. képviselője
bejelentette, hogy a körzetben alkalmazott ápoló személye megváltozott. Az előterjesztés a
feladatellátási szerződés módosítására irányul.
3. Javaslat a hajléktalanok ellátását biztosító rendelő számítógépe beszerzése érdekében az
ajánlattevők körének kiválasztására
Előadó:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
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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. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Fenyvesi Béla jelezte, hogy a hajléktalanok ellátására kialakított
rendelőben lévő számítógép elavult, ezért kéri ennek cseréjét. Az eszköz ára megközelítőleg bruttó
154.000,-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.
4. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 2017.
évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
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 háziorvos
Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
Dr. Dénes Judit a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke
Molnár György az Inter-Ambulance Zrt. vezetője
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

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

2018. 06. 12.
2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és az
ügyeleti szolgálat beszámol a 2017. évben végzett munkájáról Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének.
5. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2017. évi
beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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:

Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott Emberekért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának
elnöke

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

2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú
alapítványok beszámolóit minden évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából.
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előadó:

Cserna Gábor polgármester

Előkészítő:

Bojér Éva osztályvezető

Meghívott:

---.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. 06. 13.
2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és
díjak adományozásának rendjéről szól tíz rendelet egy rendeletbe foglalása a jogszabályi és egyéb
változások figyelembevételével.
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és
helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 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
Moravecz Attila osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző,
Tóthné Láng Irén ügyintéző

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

2018. 06. 12.
2018. 06. 12.
2018. 06. 13.
2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosításának indoka a bérlőkijelölési jog kiterjesztése,
amely megilletné azon civil szervezeteket is, akik szerződés alapján kötelező önkormányzati feladatot
látnak el és vállalják a részükre kijelölt ingatlan felújítását. Részletes szabályozásra kerülnek a
bérbeadó és bérlő kötelezettségei, valamint módosulnak a szakemberlakásra vonatkozó egyes
szabályok.
8. Egyebek
Dunaújváros, 2018. június 08.
Lőrinczi Konrád s.k.
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