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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. április 16-án (kedden)  
      14 órakor  

 
rendkívüli nyílt ülést tart,  

melyre meghívom 
  

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Díszterem 
 

Javasolt napirend: 
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
 Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Kapitányság vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. április 16. 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság     2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó 
értékelést készít. 
 
2. Javaslat férőhelyszám bővítésre a Hétszínvirág Bölcsődében 
 
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: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
   
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
Pénzügyi bizottság 2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 16. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                             2019. április 16.  
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója a megnövekedett igényre 
tekintettel a Hétszínvirág Bölcsőde (Barátság út 1.) férőhelyszámának 32-ről 40-re történő emelésére tett javaslatot, a meglévő 
csoportok létszámának növelésével. A férőhelyszám emelése a legszükségesebb eszközök, bútorok beszerzése miatt 2019. évben 
900.338.- Ft pluszköltséggel járna. 
 
3. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
 
Meghívott: Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 Kisnémet Dávidné otthonvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte DMJV Önkormányzatával 2014. november 25. 
napján kötött feladatellátási szerződés 6.7. pontja alapján a gyermekek átmeneti otthona 2018. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolóját.  
 
4. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó fogorvosok 
eszközvásárlási célú támogatására 

 
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. április  16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április  16. 
Pénzügyi bizottság 2019. április  16. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. április  16. 
 
A napirendi pont tartalma: Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó fogorvosok 
egyszeri, 500.000,-Ft összegű, eszközvásárlási célú támogatásra irányul az előterjesztés. A támogatás időszerűségét a 2017/852 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (higany rendelet) adja, amelyre hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya már több kötelező határozatot kiadott. 
 
5. A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 3. számú módosítására 
 
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: Cserna Gábor kuratóriumi elnök  
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                        2019. április 16. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                                             2019. április 16. 
Pénzügyi bizottság                                                                                               2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                  2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 122/2016. (III.17.) határozatával Pecsét István 
gyógykezelésének céljából 2.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosított a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 
részére, ennek visszafizetési határidejét két alkalommal meghosszabbította. Bevételek hiányában a Közalapítvány most kéri a 
támogatás vissza nem térítendővé alakítását. 
 
6. Tájékoztató a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 2018. évi tevékenységének értékelésére, az intézmény 
beszámolójának elfogadására 
 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző  
 
Meghívott:   Varga Anna Éva igazgató 
  
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója megküldte az intézmény 2018. évi munkájáról 
szóló beszámolóját, amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt Bizottság elé.  
 
7. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény Szakmai Programjának  módosítására 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Varga Anna Éva igazgató  
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Amennyiben a Közgyűlés támogatja a Hétszínvirág Bölcsőde férőhely emelését, úgy az 
intézmény működési engedélyét módosítani kell. A működési engedély módosítása iránti kérelemhez csatolni kell az intézmény 
módosított szakmai programját, és a mellékletét képező dokumentumokat. 
 
8. Tájékoztató az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátást nyújtó szakmai egységei 2018. évi munkájáról 
  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
 
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. április 16. 
  
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője megküldte az intézmény gyermekjóléti 
alapellátást biztosító szakmai egységeinek 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet tájékoztatásként terjesztünk a Tisztelt 
Bizottság elé.  
 
9. Javaslat az ESZI-ért Alapítvány új székhely létesítési kérelmének elbírálására 
 
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ESZI-ért Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal kereste meg Polgármester Urat, hogy az 
Alapítvány – az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai székhelyén – új székhelyet 
létesíthessen. A jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az Alapítványnak az Alapító Okiratot érintő változások kapcsán 
változásbejegyzési kérelmet kell benyújtania a Törvényszékhez. Fentiek miatt a kuratórium elnöke kérte, hogy az Önkormányzat 
járuljon hozzá az intézmény székhely épületében történő új székhely bejegyzéséhez. 
 
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. Perghe Sándor orvos 
  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH  
  
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 16. 
 
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 
háziorvossal kötendő megbízási szerződésre irányul. 
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11. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására Hernáth Erzsébettel kötött megbízási 
szerződés módosítására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Hernáth Erzsébet ápoló 
                       
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatinak 
ellátására megbízási szerződést kötött Hernáth Erzsébettel, aki a szerződés módosítását kérelmezte, megbízási díjának emelése 
tárgyában. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul, amelynek fedezete a körzet működtetésére biztosított NEAK 
finanszírozás. 
 
12. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kft-vel kötött feladatellátási szerződés 2. 
számú módosítására 

 
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. április 16. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 16. 
 
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.  
 
13. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló 
és pénzügyi elszámolás elfogadására 
 
Előadó:  Dr. Deák Mária 
 
Előkészítő:          Dr. Deák Mária 
 
Meghívott:           Gombos István a kuratórium elnöke 
                              Nagy Zoltánné a kuratórium titkára 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                            2019. április 16.  
Gazdasági és területfejlesztési bizottság              2019. április 16. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány a 2018. évben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatától 20.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Az alapítvány a 2018. évi támogatásáról 
szóló elszámolását és szakmai beszámolóját határidőben benyújtotta. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
(V. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése szerint: „A Polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és területfejlesztési 
bizottság véleményének kikérése mellett - a szakbizottság javaslatát is figyelembe véve - a támogatások felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadása.” 
 
14. Egyebek  
 
 
Dunaújváros, 2019. április 12. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


