
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központ  2020.  évi  tevékenységének  értékelésére,  az
intézmény beszámolójának elfogadására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  Egészségmegőrzési  Központ  vezetője  megküldte  az
intézmény  2020  évben  végzett  munkájáról  szóló  beszámolót.  Az  előterjesztés  a  beszámoló
elfogadására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 9261-      /2021
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:  
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

az 

Ügyszám: 9261-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

H e l y b e n

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Egészségmegőrzési Központot 1993-ban Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapította. Az intézmény közfeladata:  az  egészségügyi  alapellátásról  szóló  2015.  évi
CXXIII. törvény alapján iskola-egészségügyi ellátás, védőnői ellátás.
Az intézmény kormányzati funkció szerinti feladatai a hatályos alapító okirat alapján:

 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 Ifjúság-egészségügyi gondozás
 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 

tevékenységei
 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése
 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

(a) Iskola-egészségügyi ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú
nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  résztvevők  részére.  Tevékenységét  az  iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján végzi.

(b) Egészségfejlesztés,  mely  a  lakosság  egészséggel  kapcsolatos  ismereteinek
bővítésére,  az egészséges magatartásra,  az  egészséget  veszélyeztető ártalmak és
megbetegedések megelőzésére irányul.

(c)  A család- és nővédelmi gondozás keretében valósul meg a várandós anya egészségi
állapotának  védelme,  a  magzat  egészséges  fejlődésének  ellenőrzése,  a
veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő
felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra, anyaságra való
felkészítés, jogszabályokban meghatározott vizsgálatok elvégzése, gyermekágyas és
szoptató  anyák  gondozása,  újszülött  kortól  a  tanulói  jogviszony  megkezdéséig  a
gyermekek gondozásával kapcsolatos – jogszabályokban meghatározott  – feladatok
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ellátása, családgondozás, melyet a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendelet alapján végez.

Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az előző évben végzett munkáról.

Az előterjesztett anyag (az előterjesztés 1. sz.  melléklete) átfogó tájékoztatást nyújt az
Egészségmegőrzési Központ szakterületei által nyújtott szolgáltatásokról:

 iskolai egészségnevelési és prevenciós foglalkozásokról  1-12.  évfolyamos  diákok
részére,

 mentálhigiénés programokról  (tanácsadások, képzések, mediáció,  tréningek, klubok,
csoportok, esetmegbeszélések),

 védőnői szolgálat működéséről (területi védőnők, iskolai védőnők)
 ifjúság-egészségügyi ellátásról,
 a szakmai kapcsolatokról.

A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §.  (4)  bekezdése  alapján  a  közgyűlés  feladat-  és
hatásköreit  a  Kormány  által  kihirdetett  vészhelyzet  fennállása  alatt  a  polgármester
gyakorolja. 

Kérem Tisztelt Polgármester Urat a szakmai beszámoló elfogadására!

Dunaújváros, 2021. március 8.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána 

osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (III…..) határozata   

az Egészségmegőrzési Központ  2020. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  megismerte  és  elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2020. évi
tevékenységéről.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét, hogy e  határozatot küldje  meg  az Egészségmegőrzési Központ
intézményvezetője részére.

Felelős: a határozat közléséért: 
                    a humán szolgáltatási osztályvezető
     Határidő:  2021. április 9.

Dunaújváros, 2021. március 

                                                                                                 Pintér Tamás
                                                                                                 polgármester

4


	Humán Szolgáltatási Osztály
	H e l y b e n


