
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
Dunaújváros, Városháza tér 1. 
(06-25)  544-203 

E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu 

 
 
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Pénzügyi Bizottság valamint a   Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 

2018. március 06-án (kedd) 
15 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt együttes ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2.  földszinti díszterem 

 
Javasolt napirendek: 

 

1. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek részére a 2018. évben szünidei ingyenes 

étkeztetés biztosítására 
 
Előadó: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 
Véleményező bizottságok: 

Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság            2018. 03. 06. 
Pénzügyi bizottság  2018. 03. 06. 
Gazdasági és területfejlesztése bizottság  2018. 03. 06. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti 
munkanapokon szervezi meg. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-i 
ülésén döntött a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról, a felmerülő költségek fedezetéről. 
Az előterjesztés a 2018. évi szünidei gyermekétkeztetést lebonyolító szolgáltató kiválasztására 
tesz javaslatot. 
 
2. Javaslat a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek, a rendkívüli téli időjárás 
következtében végzett karitatív tevékenységük támogatására 
 

Az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra! 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Szabó Ádám ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 03. 06. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 03. 07. 
pénzügyi bizottság 2018. 03. 06. 
 



A napirendi pont rövid tartalma:  

A rendkívüli, tartós hideg időjárás különösen megviseli az amúgy is nehéz helyzetben élő 
polgártársainkat, mely időszakban minden segítség létfontosságú lehet. A dunaújvárosi 
illetékességű egyházközségek áldásos munkájukkal, karitatív tevékenységükkel segíteni kívánnak 
a nehéz sorsú embertársainkon, mely jótékony munkásságukat Dunaújváros MJV Önkormányzata 
2 millió forinttal támogatni kíván.  
 

 
 
 
 
Dunaújváros, 2018. március 02. 
 
 
 
  Hingyi László s.k.     Pintér Attila s.k. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                  a pénzügyi bizottság elnöke 


