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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. június 11-én (kedden) 

      14 órakor 
 

rendes nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: 

 
 Dunaújváros, Városháza tér 1. Díszterem 

 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 2018. évi 
beszámolóinak tudomásulvételére 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi 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: Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
  Dr. Zathureczky György Csabáné, az „Egészségkárosodott Emberekért”   
  Alapítvány kuratóriumának elnöke 
  Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának   
  elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 06. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat által alapított egészségügyi és szociális célú alapítványok 
beszámolóit minden évben a közgyűlés elé terjesztjük tájékoztatás céljából. 
 
2. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat 2018. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
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. Táborosi Éva háziorvos 
 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
 Dr. Vajda Gabriella fogorvos 
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 Molnár György az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 06. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és az ügyeleti 
szolgálat beszámol a 2018. évben végzett munkájáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 
 
3. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda 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. Surányi Hilda orvos 
 Dr. Révész Gertrud orvos 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 06. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 11. 
pénzügyi bizottság 2019. 06. 11. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 06. 12. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet Dunaújváros MJV 
Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Surányi Hilda orvos az üres praxis betöltésére 
jelentkezett, munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés Surányi 
Hilda orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a támogatási 
kérelem elbírálására irányul. 
 
4. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal megkötött 2019. évi 
támogatási szerződés  1. 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. 06. 11. 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 06. 11. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján aláírásra 
került a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a 2019. évre vonatkozó támogatási 
szerződés. A szerződésben a támogatás utalásának időpontját szükséges módosítani. 
A 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a képviselő-testületnek kell 
döntenie. 
 
5. 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 
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a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. 06. 11. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. 06. 11. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 06. 12. 
a pénzügyi bizottság       2019. 06. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert az időskorúak 
támogatásának időpontja változik, az új időpont az idősek világnapja: október 1. 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
alapján az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására 
 
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:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság    2019. 06. 11. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. 06. 11. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 06. 12. 
a pénzügyi bizottság       2019. 06. 11. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma:  A szociális rendelet az időskorúak támogatása esetében tartalmazza azt, 
hogy az önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal nyújt támogatást. A támogatás nyújtásának konkrét 
időpontjáról a közgyűlésnek külön döntést kell hoznia. 
 
7. Javaslat a 15. 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: Tóth Alexandra körzeti ápoló 
 Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 06. 11. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 06. 11. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátását Önkormányzatunk az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtal kötött szerződés útján biztosítja. A körzetben dolgozó ápoló felmondott. Az 
ápoló alkalmazása Önkormányzatunk kötelezettsége. Az előterjesztés az új ápolóval kötendő megbízási 
szerződésre irányul. 
 
8. Javaslat a 9. számú háziorvosi rendelőben található, dr. Bekő Irén tulajdonát képező berendezések 
megvásárlására 
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Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 

 
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Bekő Irén háziorvos 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2019. 06. 11. 

   pénzügyi bizottság  2019. 
06. 11. 

   gazdasági és területfejlesztési bizottság     2019. 
06. 12. 

    
A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Bekő Irén az Ezoterika 3x7 Bt. képviselője a 9. számú háziorvosi 
körzetet 2019. augusztus 31. napjáig látja el. A doktornő a tulajdonát képező, a körzet ellátásához szükséges 
tárgyi eszközöket (számítógép, monitor, scanner, légkondicionáló stb.) megvételre ajánlotta fel. A javaslat 
elfogadása esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 9. sz. felnőtt háziorvosi körzetre adott 
finanszírozásból a szükséges összeg rendelkezésre áll. A rendelő felszerelése az Önkormányzat feladata. 
 
9. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2019. június 07. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 

 


