DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
ÜGYRENDI, IGAZGATÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-100
E-mail: jogi@pmh.dunanet.hu
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága
2019. április 9-én (kedd) 13,00 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb
útépítési egyesített terv)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Tóth Kálmán képviselő
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság:
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt
nyújtott be annak érdekében, hogy az önkormányzat az ún. Csillagdomb útépítési
egyesített tervének elkészítésére és kivitelezésére kérjen árajánlatot.
2. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Pentele Baráti
Kör támogatása)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Tóth Kálmán képviselő
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt
nyújtott be annak érdekében, hogy az önkormányzat 500.000,- Ft-tal támogassa a
Pentele Baráti Kört a „Régi dunapentelei történetek” III. kötetének kiadásában.
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi adóztatási
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető
Bata János könyvvizsgáló

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: A Jegyző évente tájékoztatja a közgyűlést az
adóhatósági munkáról.
4. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Cserna Gábor polgármester
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019. 04.09.
2019. 04.10.
2019. 04.09.

A napirendi pont rövid tartalma:
A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
előírja, hogy a polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg a képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra az előző év belső
ellenőrzési tevékenységéről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést.
5. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben
megvalósítandó „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet
aktualizálása érdekében
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi
osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi
osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vetető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság

2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt
tevékenységek keretében elkészült egy „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató”
tájékoztató füzet, melynek 2019. évre szóló aktualizálása érdekében árajánlatok
bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő
kiválasztására.
6. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz
kapcsolódó együttműködési megállapodás tervezet elfogadása
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi
osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás
és kohézió erősítése” című pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás
megkötésére irányul.
7. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési
munkálataira
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda
felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt.
által megküldött árajánlatok alapján.
8. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke
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Előkészítő:
Meghívott:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019 04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros, Széchenyi I.
közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által
megküldött árajánlata alapján.
9. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely
üzemeltetési munkáira
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Vasmű úton található köztéri
nyilvános
illemhely
üzemeltetésére
beérkezett
árajánlatok
ismertetése,
összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása
10. Javaslat a Dunaújvárosi Református Egyházközség ingatlan határán
létesítendő támfal tervezésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Szedresi Csaba ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Református
Egyházközség ingatlan határán megépülő támfal létesítésére vonatkozó tervek
elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására tesz javaslatot a DVG Zrt.
megbízásával.
11. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító
visszaszámlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

berendezésekhez

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
Pénzügyi bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros területén lévő forgalomirányító
berendezésekhez visszaszámlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére beérkezett
árajánlatok ismertetése és megtárgyalása.
12. Javaslat
DMJV
közigazgatási
területén
működtetett
térfelügyeleti
kamerarendszer
karbantartására,
javítására,
folyamatos
üzemének
biztosítására árajánlatok bekérésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: A DMJV Önkormányzat és az ERANDO
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2018. július 09. napján
megkötésre került vállalkozási szerződés, amely a Dunaújváros térfelügyeleti kamera
rendszer karbantartásáról, javításáról szól, 2019. június 31. napjával lejár. Jelen
előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot.
13. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója
elfogadására
Előadó:
Előkészítő:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. Vántus Judit osztályvezető

6

Meghívott:

Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.10.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. megküldte
elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2018. évi éves beszámolóját.
14. Javaslat a INNOPARK
véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Nonprofit

Kft.

Alapító

Okirata

módosításának

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző
Gergő Edmond, az INNOPARK NKft. ügyvezetője

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 156/2019. (III.21.) határozata
alapján az INNOPARK Nonprofit Kft. jogi képviselője megküldte az alapító okirat
módosítását, valamint a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot véleményezés céljából.
15. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

vagyonkezelési osztályvezető
dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Makai Gábor elnök (2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 2. 1 em.
B11.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.10.
2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke
azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához,
hogy az egyesület által 2019. július első vasárnapján megrendezésre kerülő
Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon verseny költségeihez 5.000.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosítson.
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16. Javaslat az Energo-Viterm Kft.-vel kötendő zálogszerződés véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 162/2019.(III.21.)
határozata értelmében az önkormányzat 50 millió forint tagi kölcsönt nyújt az EnergoViterm Kft. részére. A tagi kölcsön szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a
társaság az Önkormányzattal a társaság tulajdonát képező 6 db gázmotor
termelőrendszerre zálogszerződést kössön. A zálogszerződés tervezetét terjesztjük
a Tisztelt Bizottság elé véleményezésre.
17. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola ereszcsatorna cseréje tárgyban kötendő
vállalkozási szerződés véleményezésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlésének 165/2019.(III.21.)
határozata értelmében az önkormányzat megbízta a DVG Dunaújváros
Vagyonkezelő Zrt.-t a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által bérelt és a
Pentelei Waldorf Iskolának otthont adó, az önkormányzat tulajdonát képező,
dunaújvárosi 2163 hrsz. alatt felvett, természetben 2400 Dunaújváros, Magyar út 49.
szám alatt található épület-együttes ereszcsatorna cseréjével 5.655.951,-Ft+Áfa, azaz
bruttó 7.183.058,-Ft értékben. A vállalkozási szerződés tervezetét terjesztjük a
Tisztelt Bizottság elé véleményezésre.
18. Javaslat ingatlan csereszerződés véleményezésére, (Városréti utca-Hétvezér
utca) – Kovács Diána, Pinczési István
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Vántus Judit osztályvezető
Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 77/2019. (II.14.)
határozatával döntött arról, hogy a dunaújvárosi 2398/2 hrsz.-ú (864 m2), kivett
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beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati ingatlant értékkülönbözet
megfizetésével elcseréli a dunaújvárosi 2355/6 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű, és a
kialakítandó 23978 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlanokra.
19. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója
Kisnémet Dávidné otthonvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.16.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte DMJV Önkormányzatával 2014.
november 25. napján kötött feladatellátási szerződés 6.7. pontja alapján a
gyermekek átmeneti otthona 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
20. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

Mohácsi

Lovastábor

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.

A napirendi pont rövid tartalma: A Mohácsi Lovasklub ismét azzal a lehetőséggel
fordult a
Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz, hogy családias hangulatú
panziójában lehetőséget tud nyújtani gyermekek nyári táboroztatásához. A
Tankerületi Központ ehhez kéri az Önkormányzat anyagi támogatását.
21. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására
Előadó:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Előkészítő:
Meghívott:

Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet alapján a Dunaújvárosi Óvoda szeretne részt
venni az óvodatej programban. A rendelet szerint az intézmény fenntartójának
ajánlattételi felhívást kell közzétennie a szállító kiválasztására, majd a nyertes
szállítóval május 31-ig meg kell kötnie a szállítási szerződést. A program
finanszírozása az 1370/2013/EU tanácsi rendelet, valamint ezt kiegészítendően a
Kincstár bevonásával történik. A támogatást a szállító igényli, az Önkormányzatot
pénzügyi tekintetben a pályázat nem érinti. Az ajánlattételi felhívás közzétételének
május 5., az ajánlatok beérkezésének május 12., az ajánlatok bontásának határideje
pedig május 17. napja.
22. Javaslat férőhelyszám bővítésre a Hétszínvirág Bölcsődében
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
pénzügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.

A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény igazgatója a megnövekedett igényre tekintettel a Hétszínvirág Bölcsőde
(Barátság út 1.) férőhelyszámának 32-ről 40-re történő emelésére tett javaslatot, a
meglévő csoportok létszámának növelésével. A férőhelyszám emelése a
legszükségesebb eszközök, bútorok beszerzése miatt 2019. évben 900.338.- Ft
pluszköltséggel járna.
23. Javaslat Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú
kezelőegységen dolgozó fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására
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
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Előkészítő:
Meghívott:

Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
-

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.04.16.
2019.04.09.
2019.04.09.
2019.04.10.

A napirendi pont tartalma: Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati
tulajdonú kezelőegységen dolgozó fogorvosok egyszeri, 500.000,-Ft összegű,
eszközvásárlási célú támogatásra irányul az előterjesztés. A támogatás
időszerűségét a 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (higany
rendelet) adja, amelyre hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya már több kötelező határozatot kiadott.
24. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására
Hernáth Erzsébettel kötött megbízási szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Hernáth Erzsébet ápoló

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.16.
2019.04.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a 4. számú
felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatinak ellátására megbízási szerződést kötött
Hernáth Erzsébettel, aki a szerződés módosítását kérelmezte, megbízási díjának
emelése tárgyában. Az előterjesztés a szerződés módosítására irányul, amelynek
fedezete a körzet működtetésére biztosított NEAK finanszírozás.
25. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME Kftvel kötött feladatellátási szerződés 2. számú módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Perghe Sándor háziorvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető
FMKH DJH

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.04.16.
2019.04.09.
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A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Perghe Sándor háziorvos a BONNE HOMME
Kft. képviseletében bejelentette, hogy az általa ellátott 16. sz. felnőtt háziorvosi
körzetben az ápoló személye megváltozott. Az előterjesztés a meglévő
feladatellátási szerződés módosítására irányul.
Dunaújváros, 2019. április 05.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

