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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 
 

        2019. január 15-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 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: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság   2019. 01. 15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019. 01. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                         2019. 01. 15. 
 
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. A Rendelet hatályba lépésének napja változott, emiatt szükséges az ismételt előterjesztés. 
 

2. 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          2019. 01. 15. 
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  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                2019. 01. 15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés a 24/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelettel 2019. 
január 1. napjától módosította a 20/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a tanulói 
létszám változása miatt az iskolavédőnői körzeteket érintette. Az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője a NEAK finanszírozás érdekében ismét a rendelet módosítását kezdeményezte. 
 

3. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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                                                 2019. 01. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2019. 01. 15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2019. január 1. napjával 
módosult, amely módosítás érinti az Önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény alapító okiratát is.  
 
4. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedő 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 2019. 01. 15. 
  

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 2019.08.31-től megüresedő 1 fő ápoló, 
gondozó álláshely, 2019.10.27-től 1 fő ápoló, gondozó álláshely, 2019.10.02.-től 1 fő részlegvezető 
ápoló álláshely és 2019.02.28-tól 1 fő takarító álláshely, valamint a házi segítségnyújtás szakfeladaton 
2019.01.15-től megüresedő 1 fő szociális gondozó álláshely betöltésének engedélyezését. Az 
álláshelyek éves bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 

  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető  
  

Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 

  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:  Werner Erika kuratórium elnöke 

  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 01. 08. 
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gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 01. 09. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
265/2018. (V.17.) határozatával 830.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 
Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány részére 30 db Germicid armatura és fénycső beszerzésének 
támogatásaként. A kuratórium elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a 
számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  
 
6. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai 
egységei 2018. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások 
elfogadására 

 

Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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 2019. 01. 15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
ellátó intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. E 
kötelezettségének tett eleget a fenntartó, amikor ellenőrizte az Útkeresés Segítő Szolgálat család- és 
gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ és Családok Átmeneti Otthona szakmai 
egységek 2018. évi működését és megállapította, hogy azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
működnek. 
 
7. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási 
szerződések megkötésére 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

 
Meghívott: Dr. Révész Gertrúd orvos 

 Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló 

 Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 01. 08. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 01. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Révész Gertrúd 
háziorvossal kötött feladatellátási szerződést a doktornő 2019. március 31-vel felmondta. A körzet 
folyamatos ellátásának biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést 
vállaló háziorvossal és ápolóval kötendő megbízási szerződésekre irányul.  
 

8. Javaslat DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének javítása 
érdekében fogászati kezelőegység vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet 
biztosítására 

 
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 Humán Szolgáltatási osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
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Meghívott:    - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 01. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 01. 15. 
pénzügyi bizottság                2019. 01. 15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                 2019. 01. 15. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A fogászati alapellátás korszerűsítése érdekében a Vasmű út 10. 
szám alatt közös rendelőben található - 1. és 3. sz. - fogorvosi körzetbe legfeljebb 6.000.000,-Ft 
összegben fogászati kezelőegységet vásárolnánk. A 6.000.000,-Ft 2019. évi költségvetésben történő 
biztosításához kérjük a közgyűlés hozzájárulását.  
 
 
Dunaújváros, 2019. január 11. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 


