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. október 09-én (kedden)
14:00 órakor
rendes nyílt ülést tart,
melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, Díszterem
Javasolt napirend:
1. Beszámoló a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal
teljesüléséről és a támogatás felhasználásáról

kötött

támogatási

Előadó:

Dr. László Borbála osztályvezető

Előkészítő:

Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző

Meghívott:

Nics Éva, az Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke

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

szerződés

2018.10.09.
2018.10.10.

A napirendi pont rövid tartalma: Az Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke a DMJV
Közgyűlése a 265/2018. (V. 17.) határozata szerint megkötött KHuma180079 nyilvántartási számú
támogatási szerződés alapján megküldte a szakmai és pénzügyi beszámolóját az 156.000 Ft összegű
támogatás felhasználásáról, illetve a Balatoni tábor szervezése halmozottan hátrányos helyzetű
fogyatékkal élő ellátottak részére rendezvény lebonyolításáról. A beszámoló pénzügyi tartalmát a
Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője ellenőrizte és számviteli és számszaki szempontból
rendben találta.
2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben megüresedett 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

2018.10.09.

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 és 2019. 09.16-tól megüresedett takarító álláshely, valamint a házi segítségnyújtás
szakfeladaton 2018. 07. 01-től megüresedett 1 fő szociális gondozó álláshely betöltésének
engedélyezését. Az álláshelyek éves bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében
rendelkezésre áll.
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3. Javaslat az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel
kapcsolatos feladatokról szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet végrehajtására közreműködő
szervezet ajánlattevő körének kiválasztására
Előadó:

Dr. László Borbála osztályvezető

Előkészítő:

Dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott:

-

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

2018. 09. 09.
2018. 09. 09.
2018. 09. 10.

A napirendi pont rövid tartalma: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése
szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló
178/2018. (X.2.) Korm. rendelet az önkormányzat feladatává teszi az elkövetés helye szerinti
önkormányzat részére az elkövető ingóságainak ideiglenes tárolását. A rendelet 4. § (9) pontja alapján
az ideiglenes tárolással összefüggő feladatok végrehajtása során az eljárásban részt vevő szervek az
ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására, tárolására, őrzésére, megsemmisítésére
közreműködőt vehetnek igénybe. Közreműködő szerv igénybevételével a feladat végrehajtásának havi
díja megközelítőleg nettó 660.000,- 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.
Dunaújváros, 2018. október 05.
Lőrinczi Konrád s.k.
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