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   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné - óvodavezető

Véleményező     bizottságok:
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2017.06.26.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi Óvoda,  mint  az  Oktatási  Hivatal
bázisintézménye szeretne hozzájárulni az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 sz. „Kisgyermekkori
nevelés  támogatása”  kiemelt  projekt  keretein  belül  megvalósuló  akkreditált  pedagógus
továbbképzéshez.  Ehhez  háromoldalú  megállapodás  szükséges,  melyet  DMJV
Közgyűlésének  kell  jóváhagynia.  A  képzések  szeptember  hónapban  kezdődnek,  a
megállapodást minden érintettnek (Oktatási Hivatal – Óvoda – Önkormányzat) alá kell írni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 1191-8/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 06.22. Ellenőrzés dátuma: 2017.06.22.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

az  Oktatási  Hivatal,  a Dunaújvárosi Óvoda,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújvárosi  Óvodát – az Oktatási  Hivatal  által  kiírt  „az Oktatási  Hivatal  Bázisintézménye”
felhívásra benyújtott  pályázata alapján –  a Pedagógiai  Oktatási  Központ és a bíráló bizottság
javaslatai  alapján az Oktatási  Hivatal  elnökhelyettese  érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal
Bázisintézménye” cím viselésére.

Mint Bázisintézmény, a Dunaújvárosi Óvoda hozzá kíván járulni az óvoda helyi jó gyakorlatának
bemutatásával,  valamint  képzési  helyszín  biztosításával  az  EFOP-3.1.1-14-2015-00001
azonosítószámú „ Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt projekt keretein belül megvalósuló
akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósításához.

A projekt  megvalósításához háromoldalú együttműködési  megállapodás szükséges az Oktatási
Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó
részéről. 

Az Oktatási Hivatal levélben kérte a megállapodás aláírását mind az Óvoda, mind a Fenntartó
részéről. (az előterjesztés melléklete)

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  alapján  DMJV
Önkormányzata – a Dunaújvárosi Óvoda fenntartójaként – döntéseit a Közgyűlés hozza.

Az előterjesztést  a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért  a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…  ....../2017. (VI.27.) határozata

az  Oktatási  Hivatal,  a Dunaújvárosi Óvoda,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,
valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  között  létrejövő –  a  határozat
mellékletét  képező,  az  EFOP-3.1.1-14-2015-00001  azonosítószámú  „  Kisgyermekkori  nevelés
támogatása”  kiemelt  projekt  keretein  belül  megvalósuló  akkreditált  pedagógus-továbbképzések
megvalósítására vonatkozó – együttműködési megállapodást megismerte és jóváhagyja, egyúttal
felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a megállapodást aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 



                                                    
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. június 29.

- a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap
 

Dunaújváros, 2017. június 27.
                   

Izsák Máté s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k.
             az oktatási, kulturális, ifjúsági                                  ügyrendi, igazgatási és 
                és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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