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 16-án (kedden)
14:30 órakor
rendkívüli nyílt ülést tart,
melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, Díszterem
Javasolt napirend:
1. Javaslat az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel
kapcsolatos feladatokról szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok
ellátásának beszerzésére
Előadó:

a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:

Dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
-

Meghívott:

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

2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Korm. 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.
A feladatellátásra 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.
2. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötésére
Előadó:

a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő:

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

Meghívott:

Dr. Perghe Sándor orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

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

2018. 10. 16.
2018. 10. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátását Önkormányzatunk
helyettesítéssel látja el 2018. június 1. napjától. A körzet folyamatos ellátásának biztosítása
Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló háziorvossal kötendő
megbízási szerződésre irányul.
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3. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának és működési engedélyének 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 humán szolgáltatási 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
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: AZ ESZI intézményvezetője kezdeményezte az ellátottak részére
nyújtandó ellátások optimalizálása céljából, hogy a nappali ellátás szociális szolgáltatásban a jelenleg
engedélyezett férőhelyszámon belül a demens férőhelyek száma 7-ről 17-re növekedjen, a nem
demens férőhelyek száma pedig 30-ról 20-ra csökkenjen, illetve, hogy a demens ellátás a Batsányi úti
telephelyen kerüljön elhelyezésre. Így az intézmény szakmai létszámigénye plusz 1 fő terápiás
munkatárs, amelynek bérköltsége a 2019. évben a demens nappali ellátás normatívájából fedezhető,
2018. évben pedig 263 E Ft többletforrást igényel.
4. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti
létszámának emelésére
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 a Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezetője
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott:

Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

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

2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.
2018. 10. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya a
2018. évi ellenőrzése során megállapította, hogy a Napraforgó Bölcsőde és a Liszt Ferenc Kerti
Bölcsőde dajka szakmai létszáma 0,5-0,5 fővel alacsonyabb a jogszabályban meghatározott
létszámminimumnál, ezért a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója kérelmet
nyújtott be a két tagintézményben a két 4 órás dajka munkakör teljes munkaidőre történő emelésére
2019. január 1. napjától. Az álláshely bérköltsége a 2019. évben összesen 2.471.260.- Ft lenne.
Dunaújváros, 2018. október 12.
Lőrinczi Konrád s.k.
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