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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. augusztus 06-án (kedden) 

      11:00 órakor 
 

rendkívüli nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: 

 
 Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 

 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való részvételre 
és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési feladataira kötendő szerződéstervezet 
elfogadására 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , Dunaújváros, Vasmű u. 41. 
 
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.08.06 
pénzügyi bizottság  2019.08.06. 
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  2019.08.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat Integrált Területi Programja alapján részt kíván venni a TOP-
6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázaton. Az előterjesztés tárgya a pályázat 
benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása, a benyújtáshoz szükséges előkészítési feladatok ellátására 
(megalapozó dokumentum, műszaki dokumentáció) vonatkozó szerződés jóváhagyása ill. annak  forrásának 
megelőlegezése. 
 
2. Javaslat a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat kapcsán a Magyar 
Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás megkötésére 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Hegedűsné Végvári Katalin elnök, Magyar Bölcsődék Egyesülete 

Bölcsődei Módszertani Szervezet 1119 Bp., Tétényi út 46/48. acsaikati@t-
online.hu 
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Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság  2019.08.06. 
pénzügyi bizottság  2019.08.06. 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság           2019.08.06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019.08.06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A  TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázat 
benyújtásának, megvalósításának feltétele a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás 
megkötése, és az egyesület által kijelölt módszertani szakértő bevonása megbízási díj ellenében. Az 
előterjesztés tárgya a megállapodás jóváhagyása ill. a forrás részbeni megelőlegezése. 
 
3. Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési 
rendeletében való tervezésére 

 
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. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                 2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság                                                                 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                       2019. 08. 06. 
 
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 2016 
decemberében a támogatásból 71.105.121,- Ft-ot visszafizetett. A támogatás felhasználásának módosított 
véghatáridejét a Közgyűlés 442/2019. (VII.4.) határozatával 2020. május 31-re módosította. A még 
fennmaradó visszafizetendő összeg időarányos részét a jövő évi költségvetés bevételi oldalán szerepeltetni 
kell. 
 
4. Javaslat a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva 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. Müller Éva orvos 
 Dr. Tükör Gyula orvos 
                        Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság 2019. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 11. számú gyermek háziorvosi körzetet Dunaújváros MJV 
Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Müller Éva orvos az üres praxis betöltésére jelentkezett, 
munkája megkezdéséhez támogatást igényel Önkormányzatunktól. Az előterjesztés dr. Müller Éva orvossal 
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a támogatási kérelem 
elbírálására irányul. 
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5. Javaslat az orvosi rendelők kiegészítő bútorzata beszerzésére 
 
Előadó:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  
Előkészítő:  Dr. László Borbála osztályvezető 
  Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019. 08. 06. 
pénzügyi bizottság        2019. 08. 06. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. 08. 06. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 08. 06. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Alkotás utcai orvosi rendelőkben kiegészítő bútorok elkészítésére van 
szükség. A bútorok elkészítésének becsült értéke a 2 M Ft-ot nem éri el. Az önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseinek lebonyolításáról szóló szabályzata értelmében az ajánlattevők körének 
kiválasztása, a beszerzési eljárás eredményéről és a beszerzési eljárás nyerteséről való döntés a 
polgármester hatáskörébe tartozik a Gazdasági és Területfejlesztési, a Pénzügyi és a Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottságok véleményének kikérése mellett. 
 
Dunaújváros, 2019. augusztus 02. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


