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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. december 04-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 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 

 
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. Pavel Andrei Emil fogorvos 

                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 9. számú fogorvosi körzetet ellátó dr. Andorfalvi 
Éva Ilona a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott támogatás megítélése 
esetén – eladná dr. Pavel Andrei Emil fogorvos részére, aki a praxisvásárláshoz 5.000.000,-Ft 
összegű és a munkába járáshoz kér támogatást Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Pavel 
Andrei Emil fogorvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a 
támogatási kérelme elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére 
irányul. 
 
2. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására, feladatellátási szerződés megkötésére 

 
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: Kovács Henrietta Zsófia fogorvos 

                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 1. számú fogorvosi körzetet ellátó Késmárkyné dr. 
Aladzsity Mária Magdolna a körzetre vonatkozó praxisjogát – az Önkormányzatunk által nyújtott 
támogatás megítélése esetén – eladná Kovács Henrietta Zsófia fogorvos részére. Kovács Henrietta 
Zsófia a praxisvásárláshoz 5.000.000,- Ft, a letelepedéséhez havonta 60.000,- Ft albérleti díj 
támogatását kéri Önkormányzatunktól. Az előterjesztés Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal 
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, a támogatási kérelme 
elbírálására, valamint a meglévő feladatellátási szerződés megszüntetésére irányul. 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Önkormányzata 
tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 18/1994. (VI.29.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
Előadó:        szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                   
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 

 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző 

 
Meghívott:   - 
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2018.12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2018.12. 05. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2018.12. 04. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, 
lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 
18/1994. (VI.29.) önkormányzati rendelete 6. §-a a helyiségek elidegenítési szabályai között szabályozza 
az elővásárlásra jogosultak körét. A rendelet hivatkozott szakaszának módosítása szükséges abban a 
vonatkozásban, hogy az elővásárlásra jogosultak köréből ki kell venni a társasházi közösség és a 
társasházi közösség tagjait. 
 
4. 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,  
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 Budavári Sándorné a KIÉT elnöke 

 Takács Gabriella az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018. 12. 04. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság   2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság      2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. 12. 05. 
 
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 havi 8.000.- Ft béren kívüli juttatását 
kezdeményezték a 2019. évre. Az előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó 
béren kívüli juttatására teszünk javaslatot 2019. január 1-től december 31-ig.  A béren kívüli juttatásra 
két határozati javaslat készült, az „A” változat szerint a nettó 5.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli 
juttatás 56.054.220.- Ft kiadást, a „B” változat szerint a nettó 8.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli 
juttatás 89.686.752.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára 2019. évben. 
 
5. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi 
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 

 
 
Előadó: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

  

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 

 
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés c) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet ellátó intézmény fenntartójának ellenőriznie kell az intézmény működésének 
törvényességét. E kötelezettségnek eleget téve 2018. november hónapban került sor a Bölcsődék 
Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének ellenőrzésére, melynek során megállapítást 
nyert, hogy az intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik. 
 
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójára benyújtott „A” típusú pályázatok elbírálására  
 
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. 12. 04. 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott Általános 
Szerződési Feltételek 12. pontjában előírtaknak megfelelően a benyújtott pályázatokat 
önkormányzatunknak 2018. december 13-ig érdemben el kell bírálnia. 
 
7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójára benyújtott „B” típusú pályázatok elbírálására 

 
Előadó: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 
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Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

 Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 

 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott Általános 
Szerződési Feltételek 12. pontjában előírtaknak megfelelően a benyújtott pályázatokat 
önkormányzatunknak 2018. december 13-ig érdemben el kell bírálnia. 
 
8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulóján nyertes pályázó szociális rászorultságának éves felülvizsgálatára 

 
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. 12. 04. 
 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiadott Általános 
Szerződési Feltételek 22. pontja szerint a „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az 
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
 
9. Javaslat a „Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények 2019. évi fenntartására 
vonatkozó megállapodás véleményezésére 

 
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: Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 12. 04. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Modellprogram a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására Dunaújvárosban projekt megvalósítása 2014. augusztus 31. napjával 
befejeződött. A Közgyűlés a 16/2015. (I. 22.) számú határozat 2. pontjában a projekt 2019. évi 
fenntartására az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetőjét kérte fel, egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat ellátására 
vonatkozó megállapodás aláírását megelőzően kérje ki az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményét. 
 
10. Javaslat a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 

  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető   

 

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 

Meghívott:  Kovács Pálné egyesület elnöke 
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Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 12. 05. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 481/2018. (V.17) 
PM határozatával 163.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Mindannyian Mások 
Vagyunk” Egyesület részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását. 
A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli 
szempontból rendben találta.  
 
11. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi szoftverének beszerzésére 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

 

Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2018. 12. 04. 
pénzügyi bizottság      2018. 12. 04. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018. 12. 04. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság    2018. 12. 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzatunk által működtetett 15. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben dolgozó orvos új háziorvosi szoftver beszerzését kérelmezte. A beszerzésre és 
beszerelésre vonatkozó, megközelítőleg bruttó 302.000,- Ft-os ajánlat beérkezett. 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. 
 
12. Egyebek 

 
Dunaújváros, 2018. november 30. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


