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. június 11-én (kedden) 13,00 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület, földszint Díszterem
Javasolt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Cserna Gábor polgármester
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi
osztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző

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

2019.06.11.
2019.06.12.
2019. 06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által elfogadott 2019. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat
változások átvezetése a költségvetési rendeleten
2. 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:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Dr. Deák Mária osztályvezető
-

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

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.12.
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.
3. 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

Előkészítő:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnök
Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott:

-

Előadó:

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

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.12.
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.
4. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal
megkötött 2019. évi támogatási szerződés 1. módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Dr. Deák Mária osztályvezető
Gombos István a kuratórium elnöke
Nagy Zoltánné a kuratórium titkára

Véleményező bizottság:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság

2019.06.11.
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.
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A 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 4. pontja értelmében alapítványi támogatásról a
képviselő-testületnek kell döntenie.
5. Javaslat a téli rezsicsökkentés dunaújvárosi végrehajtása érdekében a tüzifa
és szén fűtőanyag biztosítására az OBI Hungary Retail Kft-vel kötött adásvételi
szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Deák Mária szociális osztályvezető
Dr. Deák Mária szociális osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Az OBI Hungary Retail Kft-vel 2019. március 18án megkötött szerződést több ponton módosítani szükséges pl. az igénylők
adatainak átadási időpontja változik, az átadott adatok köre módosul. Az OBI
Hungary Retail Kft. vezetősége is javasolt néhány pontosítást a szerződés
szövegében.
6. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2018. évi
beszámolójának elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Márta
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága:
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottsága
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsága

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és
elfogadta a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót. A Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a beszámolót
a közgyűlés elé terjeszti tájékoztatásul.
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
által végzett feladatellátás (közfoglalkoztatás) kapcsán felmerülő költségvetési
többlettámogatási igény elbírálására
Előadó:

Előkészítő:

a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Szabó Ádám személyügyi és működtetési osztályvezető
Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző
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Meghívott:

Hosszú János Dunaújváros
Önkormányzata elnöke

MJV

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

Roma

Nemzetiségi

2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a
2019. évi közfoglalkoztatás megvalósításának problémamentes lebonyolítása
érdekében a költségvetési többlettámogatási igényüket 12 M Ft összegben (7,2 M Ft
vissza nem térítendő, valamint 4,8 M Ft visszatérítendő támogatás) kérelmezte.
8. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatásáról szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására
a KNYKK Zrt. részére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

pénzügyi bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető,
KNYKK Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

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

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.12.

A napirendi pont rövid tartalma: a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatására meghirdetett központi költségvetési pályázaton az
önkormányzat a korábbi évekhez hasonló módon támogatást kíván igényelni. Az
előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt.
részére és a kapcsolódó megállapodás megkötése.
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló
tájékoztató elfogadására és kiadására
Előadó:
Előkészítő:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi
osztályvezető
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Meghívott:

Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető
ügyintéző
-

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

2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A környezet védelmének általános szabályiról
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat az illetékességi területén
tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet állapotának alakulásáról. E jogszabályi
követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti
állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával.
10. Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési
munkákkal összefüggő szerződések elfogadására
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
Nyáradi Anna ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Nagy Zsolt ügyvezető, Go-Way Kft.

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

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Gábor Áron utcában építési
engedéllyel rendelkező új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal
összefüggő szerződések elfogadására tesz javaslatot.
11. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás - 2019. áprilisdecember hónap - megkötésére
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt
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Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el
közfeladatait évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben
meghatározott (II.) Parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása
feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a
feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását
indokolja.
12. Javaslat
DMJV
kamerarendszer
biztosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

közigazgatási
területén
működtetett
térfelügyeleti
karbantartására,
javítására,
folyamatos
üzemének
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Markóth Béla osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

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

2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A 615/2018 (VI.28.) PM. határozat alapján az
Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
között 2018. július 09. napján létrejött vállalkozási szerződés 2019. július 31. napjával
lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos gazdasági szereplő
kiválasztására tesz javaslatot.
13. Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés
jóváhagyására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

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

2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.
2019.06.11.
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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a
vállalkozói szerződés jóváhagyása
14. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi
alapítványok 2018. évi beszámolóinak tudomásulvételére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

és

szociális

célú

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
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
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2019.06.11.
2019.06.11.
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.
15. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

2018.

évi

a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző
Lóki Richárd tű. alezredes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elfogadásra megküldte a 2018. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
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16. Javaslat
Fejér
Megyei
Rendőr-főkapitánysággal
a
Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság támogatására 2018. évben kötött szerződés módosítására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. László Borbála osztályvezető
Hum László ügyintéző
Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető
Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
főkapitány

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019.06.12.
2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető
azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV Polgármesteréhez, hogy az elmúlt évben,
a jelen évre áthúzódó hatállyal, 20 mFt vissza nem térítendő támogatás tárgyában
kötött szerződés elszámolási határidejét – a célszerű és hatékony felhasználás
érdekében – két hónappal hosszabbítsuk meg. A határozati javaslat mellékletében
csatoljuk a szerződés tervezetet is.
17. Javaslat a kulturális alapítványok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók
tudomásulvételére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány,
Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi
Alapítvány,
Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány,
Klein András Miklós, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány

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

2019.06.11.
2019.06.12.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével
tájékoztatják az alapítókat az előző évi tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik
alakulásáról. A kulturális ágazatban jelenleg 1 közalapítvány és 3 alapítvány
működik, a 2018. évi jelentésüket elkészítették.
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18. Javaslat a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda
orvossal feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és
támogatás iránti kérelem elbírálására
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Surányi Hilda orvos
Dr. Révész Gertrud orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezető

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

2019.06.11.
2019.06.11.
2019.06.11.
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.
19. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati
szolgálat 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Dr. Táborosi Éva háziorvos
Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
Dr. Vajda Gabriella fogorvos
Molnár György az Inter-Ambulance Zrt. vezetője
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály
osztályvezető

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

2019.06.11.
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.
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20. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében
megbízási szerződés megkötésére
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző
Tóth Alexandra körzeti ápoló
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető
FMKH DJH

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

2019.06.11.
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.
21. Javaslat kártérítési igény elbírálására
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Bányai Józsefné károsult

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
pénzügyi bizottság

2019.06.11.
2019.06.11.

A napirendi pont rövid tartalma: 2019. március 2-án a Dunaújváros, Baracsi úton a
Lajos király krt. felé haladva, a buckás járdán az egyenetlen útviszony miatt elesett a
károsult, melynek következtében több helyen megsérült. A károsult vagyoni
kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.
Dunaújváros, 2019. június 7.
Tóth Kálmán s.k.
a bizottság elnöke

