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                    DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
         SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI   
         BIZOTTSÁG 

                       Dunaújváros, Városháza tér 1.  
                               Tel:  (06-25) 544-148 

            
 

M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
        2018. szeptember 11-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 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal feladatellátási 
előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására 

 
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: Dr. Garai Gréta fogorvos 

                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 11. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetet Dunaújváros MJV 
Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Garai Gréta fogorvos az üres praxis betöltésére 
jelentkezett, munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a dr. 
Garai Gréta fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 
2. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár Arnold 
fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a 
meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével, valamint a körzet 
működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás iránti kérelem elbírálására 

 
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: Dr. Kéthelyi Ágnes fogorvos 

 Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos 

                         Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 11. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. Kéthelyi 
Ágnes a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás megítélése 
esetén – eladná dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos részére. Dr. Kosztándi-Molnár Arnold a 
praxisvásárláshoz támogatást kér Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a dr. Kosztándi-Molnár 
Arnold fogorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a 
támogatási kérelem elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére 
irányul. 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának 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: - 
                       

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Bozsits Attila lemondott a Dunaújvárosiak Életéért 
Közalapítvány kuratóriumi tagságáról. Az előterjesztés a lemondás tudomásul vételére és az új 
kuratóriumi tag kijelölésére irányul. 
 
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához való csatlakozásra 

 
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 humán szolgáltatási osztályvezető 

 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 

 

Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2018. 09. 11. 
pénzügyi bizottság               2018. 09. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2018. 09. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság             2018. 09. 12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulóját meghirdette 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Önkormányzatunk eddig minden évben csatlakozott az 
ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztés a 2019. évi csatlakozásról szóló döntést célozza.  
 
5. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi  Egészségügyi 
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. Esztergomi Klára háziorvos 

                      Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11. 



3 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Esztergomi Klára a Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt. 
képviseletében kérelmezte a 11. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés módosítását székhelyének megváltozása 
miatt. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul. 
 
6. Javaslat a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet takarítását biztosító szerződés 
módosítására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató/osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző 

 
Meghívott: Bodoki István vállalkozó 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 11. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása 2017. május 1-től 
helyettesítéssel történik. A körzetben a takarítási szolgáltatásról Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata gondoskodik a Bodoki Bt-vel kötött megbízási szerződéssel. A betéti társaság 
képviselője Bodoki István a szerződés módosítását kezdeményezte a szolgáltatás díjának emelése 
miatt. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul. 
 
7. 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. 09. 11. 
  

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. 08. 31-től megüresedett 1 fő ápoló, 
gondozó álláshely, a házi segítségnyújtás szakfeladaton 2018. 09. 14-től megüresedő 1 fő ápoló, 
gondozó álláshely betöltésének engedélyezését. Az álláshelyek éves bérköltsége (járulékokkal) az 
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
8. Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
2018. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 
 
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. 09. 11. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E kötelezettségnek 
eleget téve került sor az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény működésének ellenőrzésére. 
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 

  
Előadó:      dr. László Borbála osztályvezető   

 
Előkészítő:       dr. László Borbála osztályvezető 

           Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:       Szilágyi Ferenc egyesület elnöke 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                               2018. 09. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                          2018. 09 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 477/2018. 
(VI.17) PM határozatával 193.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújvárosi 
Epilepsziások EPI Egyesülete részére működési és program támogatásként. Az egyesület elnöke 
megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag 
és számviteli szempontból rendben találta. 
 
10. Egyebek 

  
 

Dunaújváros, 2018. szeptember 6. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


