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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottsága  

2021. december 15-én (szerda) 09,00 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés, 
valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére biztosított 
bérlőkijelölési jogról szóló szerződés módosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető 
 Árokszállási Ibolya osztályvezető 
Meghívott: --- 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Önkormányzat Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal a Dunaújváros, 61. hrsz. alatt található ingatlanra kötött bérleti 
szerződésében, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 3 
szakemberlakásra bérlőkijelölési jogot biztosító szerződésekben az Önkormányzat 
adószáma és számlaszáma tévesen szerepelt, ezeket szükséges módosítani.  
 
2.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő:  Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Demeter-Weiner Anett intézményvezető 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2021. 12. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma:2021. november 1-től Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó egészségügyi feladatait az 
Egészségmegőrzési Központ látja el, melynek okán szükséges az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani.  
 
3.Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Vitapent 2010 Kft-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                         Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:. Vitapent 2010 Kft. képviseletében, Dr. Tóth 
Viktória az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa kérte a rendelési idejének 
megváltoztatását. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési idő változást át kell vezetni. Az 
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
4.Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a BONNE HOMME 
Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                         Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:. BONNE HOMME Kft. képviseletében, dr. Perghe 
Sándor Tivadar a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa bejelentette, hogy a 
feladat-ellátási szerződését módosítani szükséges az ellátás nyújtásában részt vevő 
egészségügyi szakdolgozó névváltozása miatt. Emiatt a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával kötött szerződésben a változást át kell vezetni. Az 
előterjesztés a meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
5.Javaslat Dunaföldvár Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési 
Központ által kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Horváth Zsolt Dunaföldvár Város Polgármestere 

 Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezető  

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                       2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                     2021. 12. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma:Dunaföldvár lakosságának fogászati ügyeleti 
ellátása jelenleg nem megoldott, így a polgármester felvette önkormányzatunkkal a 
kapcsolatot, hogy az ügyeleti ellátás Dunaújváros közreműködésével biztosítható 
legyen. 
 
6.Javaslat a 7. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Gátszegi Tamás 
István  fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 
Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                          ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a dunaújvárosi 7. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Gátszegi Tamás fogorvossal 
kötött feladat-ellátási szerződést. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-
dunántúli Területi Hivatala a feladat-ellátási szerződésben Dr. Gátszegi Tamás 
nevének második keresztnévvel történő kiegészítését kérte. Az előterjesztés a 
meglévő feladat-ellátási szerződés módosítására irányul. 
 
7.Javaslat a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés 
módosítására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Dr. Fenyvesi Béla orvos  
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Dr. Fenyvesi Béla 2013. augusztus 21-én megbízási szerződést kötöttek a 
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatt működő hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátásának biztosítására. Dr. 
Fenyvesi Béla kérelmezte a szerződésében szereplő havi átalánydíjazás 
összegének emelését, ezért a vele kötött megbízási szerződést módosítani 
szükséges. 
 
8.Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői 
megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására 
 
Előadók: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

  Szünderné Katrics Renáta ügyintéző 
Meghívott: Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ 

intézményvezető  



Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 24. § (3) 
bekezdése értelmében a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál a 
vezetői juttatások mértékét az egészségügyi szolgáltató fenntartója állapítja meg.  
 
9.Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat 
részére  

 
Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Czibere Károly főigazgató 
 Centgráf Károly intézményvezető, MRE Újváros Drogambulancia  
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021. 12. 15. 
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Magyarországi Református 
Egyház kérelmére a fenntartásában levő MRE Újváros Drogambulancia részére a 
Dunaújváros, Petőfi Sándor 1. szám alatti ingatlanrész ingyenes használatának 
további biztosítására tesz javaslatot. 
 
10.Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Szakmai programjának 
jóváhagyására 
 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

                             Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:        Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 12. 15.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény 2021. október 1. napján a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
alapján a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiummal közösen, 
elindította duális képzését és gyakorlati helyet biztosít a tanulók részére, amely 
alapján az intézmény igazgatója kezdeményezte a szakmai program módosítását.  
 
11.Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény szakmai létszámának 
emelésére  
 
Előadó:            a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

                              a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

Előkészítő:       Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző  



Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                       2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                             2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                     2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
kérte az intézmény engedélyezett szakmai létszámának emelését 2022. január 1-től 
úgy, hogy az intézmény további 1,5 fő szociális asszisztenst alkalmazhasson a 
jelenlegi 6,5 fő mellett, a kötelezően vezetendő Gyermekeink Védelmében 
Informatikai Rendszerrel járó feladatnövekedés miatt. 
 
 
Dunaújváros, 2021. december 10. 
 
 
 
                       Dr. Székely Károly s.k. 
                                                                                           a bizottság elnöke 


