
                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

      SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKHATÁSI 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 lakhatási bizottsága

        2019. december 10-én (kedden) 
     1  1  :  3  0     órakor 

rendes     nyílt   ülést tart, 
melyre meghívom

 
Az     ülés     helye:

 Dunaújváros, Városháza tér   1.     Díszterem

Javasolt     napirend:

1  .    Javaslat    az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2020. évi béren
kívüli juttatására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója
Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője
Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója
Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője
Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója
Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője
Budavári Sándorné a KIÉT elnöke
Müller Bernadett az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke
Benczéné Kiss Enikő az ESZI Közalkalmazotti Tanács elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 10.
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2019. december 10.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 17.

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés 691/2018. (XII. 13.) határozata alapján az önkormányzat
fenntartásában  lévő  intézményekben  foglalkoztatottak  2019.  évben  havi  nettó  5.000.-  Ft  béren  kívüli
juttatásban részesülnek. Az előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli
juttatására teszünk javaslatot  2020. január 1-től  december 31-ig nettó 8.000.-  Ft/hó/fő értékben,  amely
88.353.120.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára 2020. évben.

2.    Javaslat  Duna  újváros  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 (2020.
Húsvét ünnepe)
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Előadó: a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
 

El  őkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok  :
a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 10.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 10.

 A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlésének a
szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.  18.)
önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése az időskorúak támogatása esetében tartalmazza azt, hogy az
önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal támogatást nyújt. A támogatás nyújtásának konkrét időpontjáról a
közgyűlésnek külön döntést kell hoznia (2020. április 12-13. Húsvét ünnepe). 

3.    Javaslat  a  3  .  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Mika  Ilonával  kötött  feladatellátási
szerződés módosítására

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr. Mika Ilona 

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Mika Ilona a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa kérelmezte a
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatával  kötött  feladatellátási  szerződése  módosítását.  Az  előterjesztés  a
kérelem elbírálására irányul.

4.    Javaslat    a  dunaújvárosi  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  takarítási  szolgáltatását  biztosító
megállapodás módosítására

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Bodoki István vállalkozó

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 17.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzetet
2019.  október  10-től  működteti  egészségügyi  szolgáltatóként.  A  körzet  ellátására  kötött  takarítási
szolgáltatást  biztosító  szerződés  módosítását  kérelmezte  a  megbízott.  Az  előterjesztés  a  szolgáltatási
szerződés módosítására irányul.

5.    Javaslat  a  dunaújvárosi  25.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  takarítási  szolgáltatásának
megrendeléséről szóló megállapodás megkötésére

Előadó: a humán szolgáltatási osztály vezetője

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Bodoki István vállalkozó
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Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december 17.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata a 25. sz. felnőtt háziorvosi körzetet
2020. január 1-től működteti egészségügyi szolgáltatóként. A körzet ellátáshoz takarítási szolgáltatásról kell
gondoskodni. Az előterjesztés a szolgáltatási szerződés megkötésére irányul.

Dunaújváros, 2019. december 06.

          Dr. Székely Károly s.k.
           a bizottság elnöke
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