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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. november 13-án (kedden)  
      14:00 órakor  

 
rendes nyílt ülést tart,  

melyre meghívom 
  

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

Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2019. évi 
béren kívüli juttatására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
 Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
 Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 
 Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 
 Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője 
 Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszerv. képviselője, a KIÉT 

elnöke 
 Takács Gabriella az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. 11. 13. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018. 11. 13. 
pénzügyi bizottság       2018. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 11. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. 11. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 724/2017. (XI. 16.) határozata alapján az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2018. évben havi nettó 5.000.- Ft 
béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmények vezetői, az intézményekben tevékenykedő 
szakszervezetek vezetői az intézményekben dolgozók 2019. évi béren kívüli juttatását 
kezdeményezték. Az előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli 
juttatására teszünk javaslatot 2019. január 1-től december 31-ig. A határozati javaslat szerint a nettó 
5.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 56.054.220.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk 
számára. 
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2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Varga Anna Éva a BID igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 11. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése szerint a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja 
jóvá, melyről a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése értelmében – a szülőket minden év 
február 15. napjáig tájékoztatni kell. 
 
3. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
20/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó a Dunaújvárosi Járási Hivatal  Népegészségügyi Osztály 
 vezetője 
 Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 11. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője az oktatási 
intézményekben bekövetkezett tanulói létszám változása miatt kezdeményezte az iskolavédőnői 
körzetek módosítását annak érdekében, hogy valamennyi iskolavédőnői körzet megkaphassa a 
NEAK-tól a finanszírozást. Fentiek miatt a rendelet módosítása vált szükségessé. 
 
4. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 
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 
 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. 11. 13. 
pénzügyi bizottság       2018. 11. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 11. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 616/2015. (XI. 12.) határozata alapján a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 189.000.000.- Ft visszatérítendő támogatásban részesült 2015 
decemberében, melyből 2016 decemberében visszafizettek 71.105.121.- Ft-ot. A módosított 
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támogatási szerződés értelmében a támogatás felhasználásának véghatárideje 2018. december 31. 
napja. A visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított 24 havi egyenlő 
részletben köteles a Kórház visszafizetni azzal, hogy bármikor jogosult akár egy összegben is 
kiegyenlíteni a még fennálló tartozását. A Kórház főigazgatója kérte a támogatás felhasználásának 
véghatáridejét 2019. december 31. napjára módosítani. 
 
5. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási és 
szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22) önkormányzati 
rendelet módosítására  
 
Előadó: oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
 
Meghívottak: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese 
 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
 Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója 
 Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2018. november 13. 
pénzügyi bizottság       2018. november 13. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2018. november 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2018. november 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. november 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés alapján minden év 
január 1-jén a szolgáltatás díja megemelkedik a szerződés külön módosítása nélkül. A Zalagast Kft. 
megküldte áremelési javaslatát az intézményi térítési díjak módosítására, az előterjesztés ennek 
megtárgyalására és a döntés meghozatalára irányul.  
 

6. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására   
 
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. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 11. 13. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 539/2018. (X.18.)  
határozatával módosította az intézmény Alapító okiratát, továbbá az 538/2018. (X.18.) határozatával 
engedélyezte a nappali ellátáson az ellátotti férőhelyszámok módosítást is. A változásokat az 
intézmény SZMSZ-én át kell vezetni. A Közgyűlési SZMSZ értelmében az intézmény szakmai 
programjának, SZMSZ-ének, házirendjének jóváhagyása polgármesteri hatáskör.  
 
7. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi  Egészségügyi 
Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
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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. 11. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018. 11. 13. 
 
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 az ápoló nevének 
megváltozása miatt. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul. 
 

8. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2018. november 09. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


