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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 
 

A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐBEN ÉS HELYEN 
        2019. július 03-án (szerdán) 

      14:00 órakor 
 

rendkívüli nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: 

 
 Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 

 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 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 

Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos főigazgató 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                              2019. július 03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2019. július 03. 
pénzügyi bizottság                                                                 2019. július 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. július 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 616/2015. (XI.12.) határozatában a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézetet bruttó 189 M Ft visszatérítendő támogatásban részesítette. A Kórház a támogatásból 
71.105.121,- Ft-ot visszafizetett. A támogatás felhasználásának módosított véghatárideje 2019. szeptember 
30-án lejár. A visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított 24 havi egyenlő részletben 
köteles a Kórház visszafizetni azzal, hogy bármikor jogosult akár egy összegben is kiegyenlíteni a még 
fennálló tartozását. Az előterjesztés a támogatás véghatáridejének 2020. május 31. napjára való módosítására 
tesz javaslatot. 
 
2.  Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására 
 
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 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott: Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. július 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. július 03. 
pénzügyi bizottság                     2019. július 03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                  2019. július 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 603/2017. (IX.21.) határozatával döntött arról, hogy a 
dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától kezdődő működtetésére a Magyar Mentőszolgálat 
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Alapítvánnyal ellátási szerződést köt. Az ellátási szerződés módosítását az indokolja, hogy az életvitelszerű 
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés esetében az ideiglenes tárolásba vett 
ingóságok szállításával, tárolásával, őrzésével, megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat a továbbiakban 
az Alapítvány látná el, a jelenlegi szolgáltatási díj 650.000,- Ft/hó összegű megemelésével. 
 
3. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő megállapodás 
jóváhagyására 
 
Előadó:  szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető 
 Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. július 3. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. július 3. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatkörébe tartozik. A feladat ellátására 2013. július 1-je óta 
minden évben ellátási szerződést kötöttünk a Főigazgatósággal. A megállapodás előkészítése a 2019. évre 
vonatkozóan is elkezdődött, amelyet majd – aláírást követően – soron kívül vissza kell juttatni. A Közgyűlés 
munkatervére figyelemmel felhatalmazást kell adni Polgármester úrnak a majd megküldött megállapodás 
aláírásához. 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek 
bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 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:                             Moravecz Attila közigazgatási osztályvezető 
                                                 Tóthné Láng Irén ügyintéző 

Meghívott:                                Pribil Sándor,a   Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok:        
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság        2019. július 03.               
bizottság               2019. július 03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság       2019. július 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                    2019. július 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 
és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosításával a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány  számára biztosít  a bérbeadó lakásbérleti jogot 8 db önkormányzat tulajdonú 
bérlakásra. 
 
5. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében kötött megbízási 
szerződések módosítására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Dr. Tükör Gyula orvos 
                      Sándor-Varga Erika ápoló 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. július 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. július 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 11. sz. gyermek háziorvosi körzetet Önkormányzatunk helyettesítő 
háziorvos közreműködésével biztosítja. A körzetet az Alkotás u. 9. szám alatti telephelyre helyezzük át. Az 
előterjesztés a körzetet ellátó egészségügyi dolgozók megbízási szerződéseinek módosítására irányul. 
 
6. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében kötött megbízási 
szerződés felmondásának tudomásul vételére 
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Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző 
Meghívott: Mezeiné Kalász Henrietta 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. július 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. július 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetben dolgozó ápoló felmondott. A 
folyamatos ellátás érdekében az új ápolóval a megbízási szerződést megkötöttük. Az előterjesztés Mezeiné 
Kalász Henrietta felmondásának tudomásul vételére irányul. 
 
 
Dunaújváros, 2019. július 02. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


