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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. március 12-én (kedden)  
A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐPONTBAN 

      14 órakor  
 

rendes nyílt ülést tart,  
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Díszterem 

 
Javasolt napirend: 

 
 
1. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
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: Pribil Sándor Zoltán, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 03. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megküldte a – 2017. október 
4. napján megkötött ellátási szerződés alapján az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti – Kandó 
Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2018. évben végzett munkájáról 
szóló részletes szakmai beszámolóját. 
 
2. Javaslat a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 

 
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. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos 

                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. január 1. napjától 
feladatellátási szerződést kötött dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal a 10. számú fogorvosi körzet 
ellátására. Dr. Kosztándi-Molnár Arnold havi 60.000,-Ft összegű albérleti támogatást igényel 
Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
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3. Javaslat a dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálására 

 
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. Székely Krisztina fogorvos 

                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet ellátó orvosa dr. 
Székely Krisztina havi 100 000,-Ft összegű támogatást és egy új rendelő biztosítását igényli 
Önkormányzatunktól. Az előterjesztés a támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelete 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 osztályvezető  
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendelet módosítását a szolgáltatási önköltségek – és ezáltal az 
intézményi térítési díjak – változása indokolja. Térítési díj emelésére a Családok Átmeneti Otthonában 
kerül sor, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás összegének változása 
miatt.  
 

5. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2018. évi tevékenységének értékelésére, az 
intézmény beszámolójának elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője megküldte az intézmény 2018. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót, amelynek megtárgyalására irányul az előterjesztés 
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6. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt 
támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló 
697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezésére 

 
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: - 
                       
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt 
támogatás iránti kérelem elbírálásáról és feladatellátási szerződés megkötéséről szóló 697/2018. 
(XII.13.) határozat hatályon kívül helyezését kezdeményezi a támogatás okafogyottá válása kapcsán. 
 
7. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fül- orr- gégészeti 
kezelőegység beszerzésének támogatásáról szóló kérelmének elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:                      Dr. László Borbála osztályvezető 

Hum László ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

Dunaújváros  
 
Véleményező bizottságok: 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                               2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                2019. 03. 13. 
pénzügyi bizottság                                                                               2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                    2019. 03. 12. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági kampány során befolyt összegből 
vásárolni tervezett – fül- orr- gégészeti kezelőegység beszerzéséhez hiányzó összegének erejéig 
(1.010.068,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez.  
 
8. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti 
kérelmének elbírálására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság 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: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 

főigazgatója 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                                     2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság                                                                                           2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                      2019. 03. 13. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet az EFOP-2.2.19-17-
2017-00113 Európai Uniós projekt keretében járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére 
pályázott. Az építési beruházás közbeszerzési eljárás folyamatában a projektben rendelkezésre álló 
forrás és a megvalósításra beérkezett pályázatok ajánlatai között 77,3 millió Ft eltérés van. A pályázat 
benyújtása óta az építőiparban 25-30 %-os áremelkedés is jelentkezett. 
A Kórház főigazgatója 77.286.657 Ft vissza nem térítendő támogatást kért önkormányzatunktól. A 
támogatásra a fedezet a költségvetési rendelet 5b. melléklet általános tartalék során biztosított.  
 
9. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 

Előkészítő:      Dr. László Borbála osztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott:       Dr. Mészáros Lajos - főigazgató 

 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03.13. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2018.(I.25.) számú 
határozatával 546.370,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros részére újszülött élesztő- és melegítőasztal eszköz beszerzéséhez. A 
kórház főigazgatója megküldte elszámolását a támogatással kapcsolatban. 

10. 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. Glashütter Csaba orvos 

 Dr. Kőbányai János orvos 

  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 12. 
 
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 háziorvosokkal kötendő 
megbízási szerződésre irányul. 
 
11. Javaslat az 1. számú fogorvosi körzeti rendelőben található, dr. Aladzsity Mária tulajdonát 
képező eszközök megvásárlására  

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

   Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 

Meghívott: Dr. Aladzsity Mária fogorvos 

 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019. 03. 12. 

   pénzügyi bizottság  2019. 03. 12. 
   gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 03. 13. 
    

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Aladzsity Mária egyéni vállalkozó az 1. számú fogorvosi 
körzetet 2019. március 31. napjáig látja el. A doktornő a tulajdonát képező, a körzet ellátásához 
szükséges tárgyi eszközöket megvételre ajánlotta fel. A javaslat elfogadása esetén a 2019. évi 
költségvetési rendelet 7.a mellékletének 11. Egészségügyi feladatok alcím 11.2 Egészségügyi 
feladatokhoz eszközbeszerzések során a szükséges összeg rendelkezésre áll. A rendelő felszerelése 
az Önkormányzat feladata. 
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12. Javaslat a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető  
  
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 

Meghívott:  Böhm Attila, az egyesület elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 13. 
 

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 479/2018. 
(V.17.) PM határozatával 384.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Esőemberek 
Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte 
elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és 
számviteli szempontból rendben találta.  
 
13. Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény 2018. évi munkájáról 
  
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. 03. 12. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai intézményvezetője megküldte az intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját, 
amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 
14. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó 
pályázat kiírására 
 
Előadó:  dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az éves költségvetési támogatás keretösszegének felhasználására 
és a pályázati kiírás tartalmára a bizottság tesz javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot 
követően a polgármester teszi közzé. A költségvetési rendelet 5a. mellékletében  „szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása” címen 4.000 E Ft előirányzat szerepel. A pályázható 
keretösszeg meghatározására is irányul az előterjesztés. 
 
15. Javaslat a dunaújvárosi 1. és 3. számú fogászati alapellátási körzetbe fogászati 
kezelőegység 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    2019. 03. 12. 
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. 03. 12. 
pénzügyi bizottság       2019. 03. 12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 03. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 20/2019. (I.17.) határozatában a 
fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében a dunaújvárosi 1. és 3. számú fogászati 
körzetben az ellátást biztosító új fogászati kezelőegység vásárlásához és telepítéséhez 6 millió forint 
fedezet biztosításáról döntött. A beszerzésre 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. 
 

16. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek részére a 2019. évben szünidei ingyenes 
étkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztása) 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária osztályvezető 
Előkészítő:         Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:          Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2019. 03. 12. 
Pénzügyi bizottság 2019. 03. 12. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2019. 03. 13. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján 
a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon 
szervezi meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 14-i ülésén döntött a 
szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról, a felmerülő költségek fedezetéről. 
Az előterjesztés a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetést lebonyolító szolgáltató kiválasztására tesz 
javaslatot. 
 
17. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2018. évre 
megkötött támogatási szerződés módosítására 
 
Előadó:                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke   
Előkészítő:         Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke 
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottság: 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2019. 03. 12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 
kuratóriumának elnöke a 2018. évre megkötött támogatási szerződésben rögzített felhasználási 
véghatáridő módosítását kezdeményezte. 
A 2011. évi CLXXXI. törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a képviselő-
testületnek kell döntenie. 
 
18. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződés megkötésére 
 
Előadó:                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
   
Előkészítő:          Dr. Deák Mária osztályvezető 
 
Meghívott:                Gombos István a kuratórium elnöke 
                                  Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottság: 
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Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2019. 03. 12. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 03. 12. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 14-i 
ülésén elfogadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét. A kiadási tételek között szerepel, hogy a „Védőháló a 
Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 20.000.000-, forint vissza nem térítendő támogatást kap. 
A 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a képviselő-
testületnek kell döntenie. 
 
19. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2019. március 12. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


