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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. május 28-án (kedden) 

      14 órakor 
 

rendkívüli nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: 

 
A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ HELYEN Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 

 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás célú 
helyiségek vonatkozásában a 2018. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült 
elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott 
tartozások leírására 
 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
  Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
 
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság          2019.05.28. 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2018. évi ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és 
kiadásairól készült elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására. 
 
2. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi ingatlankezelési terve elfogadásra 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 Moravecz Attila osztályvezető, Közigazgatási Osztály 
 
Véleményező bizottságok: 
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pénzügyi bizottság  2019.05.28 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.05.28. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A DVG Zrt. a hatályos ingatlan-kezelési megbízási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően elkészítette a 2019. évi ingatlankezelési tervét. 
 
3. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti 
Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
 

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. Bekő Irén háziorvos 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  A 9. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa dr. Bekő Irén – az Ezoterika 
3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében – a Dunaújváros MJV Önkormányzatával 
fennálló feladatellátási szerződését 2019. március 1. napjától 6 havi felmondási határidővel felmondta. A 
Közgyűlésnek döntenie kell az Ezoterika 3x7 Egészségért Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási 
szerződés 2019. augusztus 31. napjával történő megszüntetéséről. 
 
4. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella orvossal feladatellátási 
előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás iránti kérelem 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. Petrus Izabella orvos 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.28. 
pénzügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet Dunaújváros MJV 
Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Petrus Izabella orvos az üres praxis betöltésére 
jelentkezett, munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Petrus 
Izabella orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a 
támogatási kérelem elbírálására irányul. 
 
5. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázat 
elbírálására 
 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
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pénzügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.29. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 226/2019. (III. 20.) PM 
határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt. 
 
6. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó alapítványi 
pályázatok elbírálására 
 
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 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: - 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019.05.28. 
pénzügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 226/2019. (III. 20.) PM 
határozata alapján az egészségmegőrzés, a szociális tevékenység, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem 
támogatása érdekében pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálásáról az illetékes bizottságok 
véleményének kikérését követően a polgármester, alapítványok esetében a közgyűlés dönt. 
 
7. Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződések 
megkötésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Glashütter Csaba orvos 
 Dr. Kőbányai János orvos 
 Dr. Perghe Sándor orvos 
 Dorogi Gyöngyi körzeti ápoló 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Bekő Irénnel kötött 
feladatellátási szerződést a doktornő 2019. augusztus 31-vel felmondta. A körzet folyamatos ellátásának 
biztosítása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés a helyettesítést vállaló háziorvosokkal és 
ápolóval kötendő megbízási szerződésekre irányul. 
 
8. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó: Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2018. (I.25.) 
határozatával családonként havi 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Barabás Virág, Móna 
Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásaként. DMJV Polgármestere közreműködő szervezetként a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítványt kérte fel. A kuratórium elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és 
Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta. 
 
9. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Kondor László, az egyesület elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 482/2018. (V.17.) PM 
határozatával 300.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Mozgáskorlátozottak Együtt 
Egymásért Egyesülete részére működési támogatásként. Az egyesület elnöke megküldte elszámolását. A 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben 
találta. 
 
10. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 
  
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  Kubovics Árpád, a kuratórium elnöke 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019.05.28. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2018. (V.17.) 
határozatával 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Dunaújváros és Környéke 04 
Alapítvány részére működési támogatásként. A kuratórium elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési 
és Pénzügyi Osztály a számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta. 
 
Dunaújváros, 2019. május 24. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 

 


