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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. szeptember 03-án (kedden) 
      14:30 órakor 

 
A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ HELYSZÍNEN 

 
rendkívüli nyílt ülést tart, 

melyre meghívom 
  

Az ülés helye: 
 

 Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 
 

Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 404/2019. (VI.20.) 
határozat kiegészítésére 

 
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 
                         
  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 09. 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 09. 03. 
pénzügyi bizottság 2019. 09. 03. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 09. 03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 404/2019. (VI.20.) határozata dr. Surányi 
Hilda támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szól. Dr. Surányi Hilda a dunaújvárosi 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzet betöltésére jelentkezett 2019. november 1-től, havi 100 000,-Ft lakhatási támogatást 
igényelt. Az első hat havi, összesen 600 000,-Ft összegű támogatást egy összegben kérné, a költözés és 
kaució költségeinek biztosítására. 
 
2. Javaslat a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017. 
(VI.15.) határozat módosítására 
 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi 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. 09. 03. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2019. 09. 03. 
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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával döntött arról, hogy a 
dunaújvárosi hajléktalan ellátást 2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működteti, az 
önkormányzat tulajdonában lévő Kandó K. tér 4. szám alatti Hajléktalan Ellátó Centrumban férőhelybővítéssel. 
Az elhúzódó kapcsolódó eljárások miatt (telekalakítás, építési engedély véglegessé válása, kivitelezési tervek 
elkészülésének határideje) a férőhelybővítés építkezési kivitelezése legkorábban 2020 tavaszára tehető, a 
bővítés befejezési határideje legkésőbb 2020. 12. 31. napjára módosulna. 
 
3. Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás  eredményének 
megállapítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke    

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság       2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság    2019.09.03 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság   2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2019.09.03. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által az „Új fogászati 
kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 
 
4. Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke    

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Előkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző 
  Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 
  Rontó Mónika közbeszerzési referens 
Meghívott:  - 
 
Véleményező bizottságok: 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság     2019.09.03. 
Pénzügyi Bizottság        2019.09.03. 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság     2019.09.03. 
Szociális egészségügyi és lakásügyi bizottság     2019.09.03. 
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága      2019.09.03. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata által a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén élő lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt 
és gyermek ambuláns, orvosi ügyelet teljes körű ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 2020. január 31.-
én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
5. 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 
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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. 09. 03. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2019. 09. 03. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság    2019. 09. 03. 
a pénzügyi bizottság       2019. 09. 03. 
 
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. 
 
Dunaújváros, 2019. augusztus 30. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


