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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. február 05-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 az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett 
álláshelyeknek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési határozatok 
hatályon kívül helyezésére 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 05. 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 02. 05. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság         2019. 02. 06. 

     
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben megüresedett álláshelyek fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. 
(IV.24.) határozat, valamint az azt módosító 179/2015. (IV.23.) határozat hatályon kívül helyezését 
kezdeményezi az engedélyezés okafogyottá válása kapcsán. 
 
2. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás 
megkötésére 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                                      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                                      a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Előkészítő:   Dr. László Borbála osztályvezető 

   Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros 
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Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019. 02. 05. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 02. 05. 

   Pénzügyi bizottság  2019. 02. 05. 
   Gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 02. 06. 
  

A napirendi pont rövid tartalma: A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2019. április 1. 
napjától önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvos közreműködésével a Dunaújváros, Vasmű út 
10. szám alatti telephelyen. A rendelő rezsiköltségét Önkormányzatunknak kell fizetnie, ezért a Szent 
Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel erről megállapodást kell kötnünk. 
 
3. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi szünidei étkeztetésének biztosítására 
 
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. Deák Mária osztályvezető 
 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2019. 02. 05. 
Pénzügyi bizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 06. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2019. 02. 05. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a 
hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a 
szülő, vagy más törvényes képviselő kéri. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az 
önkormányzat saját költségvetése terhére más rászoruló gyermekek számára is lehetővé tegye a 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét. Az előterjesztés a szünidei étkeztetésbe bevonható 
gyermekek körére, az étkeztetés időtartamára és lebonyolítására tesz javaslatot.  
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
Előadó:  a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 

  

Meghívott: - 
 

Véleményező bizottságok:   
Szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. február 05. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. február 05. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. február 06. 
Pénzügyi bizottság      2019. február 05. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra több apróbb pontosítás miatt van szükség 
pl. időskorúak támogatása: Húsvét áprilisban lesz, ezért a kérelmek beadásának időpontját változtatni 
kell, a lakásfenntartási támogatás lehetőségénél a rendelet szövegét pontosítani kell (közüzemei 
szolgáltatók mellett a társasházakat is nevesíteni kell), a születési támogatás kiutalásának időpontját 
módosítani szükséges. 
 
5. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött 
feladatellátási szerződés módosítására 
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Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

 
Meghívott: Dr. Perghe Sándor háziorvos 

  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  

Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 05. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 05. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Perghe Sándor háziorvos a BONNE HOMME Kft. 
képviseletében bejelentette, hogy az általa ellátott 16. sz. felnőtt háziorvosi körzetben az ápoló 
személye megváltozott. Az előterjesztés a meglévő feladatellátási szerződés módosítására irányul. 
 
6. Beszámoló a „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület  „Együtt a szülők, gyermekek és 
unokák Olimpiája” program – sportnap megrendezéséről szóló támogatási szerződés 
teljesüléséről és a támogatás felhasználásáról 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
 

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Hum László ügyintéző 

Meghívott: Sümegi Lajos, az „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület vezetője 

  

Véleményező bizottságok: 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság    2019. 02. 05. 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság    2019. 02. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület jótékonysági 
sportnapot szervezett városunkban, amelyhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
478/2018. (V. 17.) PM számú határozata alapján, támogatási szerződés keretében 163.000 Ft 
támogatását nyújtott. Az Egyesület benyújtotta elszámolását, az ezt elfogadó polgármesteri 
határozathoz kérjük a tisztelt bizottságok javaslatát. 
 
7. 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, az egyesület elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 05. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 02. 06. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 480/2018. 
(V.17.) PM határozatával 310.000,- 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.  
 
8. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben megüresedett és megüresedő álláshelyek betöltésére   
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
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Meghívott:      Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent   
     Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
  
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 02. 05. 
  
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 2019.03.01-től megüresedő 1 fő ápoló, 
gondozó álláshely és 2019.02.01-tól 1 fő karbantartó álláshely betöltésének engedélyezését. Az 
álláshelyek éves bérköltsége (járulékokkal) az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
9. Egyebek 

 
 
Dunaújváros, 2019. február 01. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


