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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 18-én (kedden)  
      14:00 órakor  

rendkívüli nyílt ülést tart,  
melyre meghívom 

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

 
Javasolt napirend: 

 
 
1. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai programjának, szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyására  
 
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. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 2018. szeptember 1. napjától hatályos 40/A. §-a alapján a család- és gyermekjóléti 
központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is biztosít. Az intézmény dokumentumait a 
változásoknak megfelelően módosítani kell A Közgyűlési SZMSZ értelmében az intézmény szakmai 
programjának, SZMSZ-ének jóváhagyása polgármesteri hatáskör.  
 
2. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására 
 
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 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 09. 18. 
pénzügyi bizottság                   2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                2018. 09. 18. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 603/2017. (IX.21.) határozatával döntött arról, 
hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2019. január 1. napjától kezdődő működtetésére a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvánnyal ellátási szerződést köt. Az ellátási szerződés módosítását az indokolja, 
hogy az Alapítvány részére az Önkormányzat önkormányzati bérlakások bérletét biztosítaná annak 
érdekében, hogy így az Alapítvány komplex szolgáltatásnyújtással hatékonyabb segítséget tudjon 
biztosítani az ellátottak társadalmi reintegrációjának fokozatos elérésében. 
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3. 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:                             Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető 
                                                Tóthné Láng Irén ügyintéző 
 

  

Meghívott:             Pribil Sándor,a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 

Véleményező bizottságok:       szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság        2018. 09. 18.               
         pénzügyi bizottság        2018. 09. 18. 
                    gazdasági és területfejlesztési bizottság           2018. 09. 18. 
                    ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                   2018. 09. 19. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosításával 
elsősorban a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány  számára biztosít  a bérbeadó lakásbérleti jogot 9 db 
önkormányzat tulajdonú bérlakásra, pontosításra kerülnek a bérlők és a bérbeadó jogai 
kötelezettségei, a szakemberlakások vonatkozásában is történnek módosítások,  és néhány technikai 
javításra is sor kerül. 
 

4. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az Útkeresés 
Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 
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. 09. 18. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                2018. 09. 19. 
pénzügyi bizottság  2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 2018. szeptember 1. napjától hatályos 40/A. §-a alapján a család- és gyermekjóléti 
központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is biztosít a Dunaújvárosi járás területén. A 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő 
köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő 
alkalmazása szükséges. Az adatok alapján a szolgáltatást kb. 13.000 főre kell megszervezni, ehhez 
13 fő szakemberre lenne szükség, a jelenlegi adatok alapján azonban talán 8 álláshely tölthető be. 
Önkormányzatunknak a feladatellátásra 12.100 E Ft központi költségvetési támogatás biztosított idén. 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú határozatának 
módosítására 

 
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 
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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. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
pénzügyi bizottság 2018. 09. 18. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 09. 18. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását végző dr. Majorosi 
Emese útiköltségének megtérítéséről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
262/2018. (V.17.) határozatát a kifizetés módjának változása miatt módosítani kell. Az előterjesztés a 
határozat módosítására irányul.  
 
6. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi eljárási 
rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzat módosításának véleményezésére 
 
Előadó: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
helyi eljárási rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzat módosítását kezdeményezte a 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2018. szeptember 11-i ülésén. A módosítás a 
jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár emelésére irányul annak érdekében, hogy 
minél több szociálisan rászorult pályázó részesülhessen az ösztöndíjban. A jelenleg hatályos 
szabályzat értelmében az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
350%-a (99.750.- Ft/hó/fő), a javasolt egy főre jutó jövedelemhatár: 400% (114.000.- Ft/hó/fő). 
 
7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi eljárási 
rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzat módosításának véleményezésére 
 
Előadó:   Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

 

Előkészítő:   Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
   Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 09. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 09. 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
helyi eljárási rendjéről szóló 3/2013. (IX. 20.) számú szabályzat módosítását kezdeményezte a 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2018. szeptember 11-i ülésén. A módosítás a 
jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár emelésére irányul annak érdekében, hogy 
minél több szociálisan rászorult pályázó részesülhessen az ösztöndíjban. A jelenleg hatályos 
szabályzat értelmében az egy főre jutó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
350%-a (99.750.- Ft/hó/fő), a javasolt egy főre jutó jövedelemhatár: 400% (114.000.- Ft/hó/fő). 
 
Dunaújváros, 2018. szeptember 14. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


