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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága 

2019. január 15-én (kedden) 13,00 órakor  
a rendes nyílt ülést  tart, melyre meghívom 

 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér „A” épület földszinti díszterem 
 
 
Javasolt napirendek: 

 
 

1.Javaslat a József Attila Könyvtár állományából elveszett, árát megtérített dokumentumok 
állományból való törlésére 

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott:     Tóth Éva, intézményvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság    2019. 01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019. 01.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila könyvtár vezetője kérte, hogy a fenntartó 
engedélyezze 20 db elveszett dokumentum állományból való törlését. A könyvek árát 37093 Ft 
értékben az olvasók megtérítették. 
 
2.Javaslat a Brood-Sow Kft. részére a 2017. évi Közművelődési pályázaton a Dunai Limes 
folyóirat megjelentetésére és rendezvényekre nyújtott 1.000.000,- Ft önkormányzati 
támogatásról készített elszámolás elfogadására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Pálinkás István szerkesztő 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.01.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Brood-Sow Kft. a 2017. évi Közművelődési pályázaton  
1.000.000 Ft önkormányzati részesült, amelyet elsősorban a Dunai Limes dunaújvárosi székhelyű 
irodalmi-kulturális folyóirat megjelentetése kaptak. 



A Kft. a szakmai beszámolót májusban, a pénzügyit novemberben nyújtotta be. A hiánypótlási 
felhívást követően kiegészített beszámolót a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és 
számviteli és számszaki szempontból rendben találta.  
 

3.Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére 

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné, óvodavezető 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2019. 01.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda székhelye szeptember 1-jétől a Lilla köz 2-
ben van. Szeretnék Palotás József Gyermekek c. szobrát is az új székhelyre áttelepíteni. A 764/2018. 
(IX.13.) PM. határozat alapján szakvéleményt rendeltünk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft-
től. A szakvélemény megérkezett, támogatja a mű új helyen való felállítását. 
 
4.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a 2018. évi „Mohácsi Lovastábor” 
megrendezése céljából nyújtott támogatás felhasználásnak elfogadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
 Hum László ügyintéző 
Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi igazgató  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2019. 1. 15. 
gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019. 1. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Polgármestere 269/2018. (IV. 16.) PM határozatában döntött a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ támogatásáról a 2018. évi „Mohácsi Lovastábor” lebonyolítása céljából. Az 
intézmény megküldte a felhasználásról szóló elszámolást, mely elfogadását ezúton kérjük a 
Tisztelt Bizottságoktól.  
 
5.Javaslat - a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti időszakra -  a 
Búvársuli Sportegyesület támogatására 

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Kemenczei Anett ügyintéző 
Meghívott: Gurisatti Róbert elnök (2400 Dunaújváros, Móricz Zs. u. 10/c.)  
Véleményező bizottságok: 
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019.01.15. 
pénzügyi bizottság         2019.01.15. 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság     2019.01.15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                                   2019.01.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Búvársuli Sportegyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda 
felújításának idejére az iváncsai uszodában tartandó edzéseik finanszírozásához anyagi 
támogatást biztosítson. 
 



6.Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület részére nyújtott 1.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: Makai Gábor elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.01.15. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kőzgyűlése a 361/2018. (IV.19.) határozat alapján 1.500.000- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a támogatott, Pötör Zoltán triatlonista és kisérő 
csapatának a Svájcban megrendezésre kerülő Swiss Ultra 2018 versenyen való részvételének 
felkészülésére. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
7.Javaslat a Sukothai Team Thai Box Egyesület részére nyújtott 3.500.000- Ft vissza nem 
térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: Rozman István elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.01.15.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
DMJV Közgyűlése 361//2018. (IV.19.) határozattal 3.500.000.- Ft támogatásban részesítette a 
Sukothai Team Thai Box Sportegyesületet, az egyesület által megrendezésre kerülő „Nemzetek 
Csatája 4.” nemzetközi K-1 és Profi Box Gála költségeire. Az elszámolás a támogatási összeg 
felhasználásáról megérkezett osztályunkra. 
 
8.Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület részére nyújtott 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatás – felhasználás elszámolásának megtárgyalására 
 
Előadó: vagyonkezelési osztályvezető 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Hingyi Brigitta ügyintéző 
Meghívott: Móri Imre elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2019.01.15. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.01.15.  
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 361/2018. (IV.19.) határozat alapján 1.000.000- 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület 2018. évi működésére, versenyzésre, 
edzőtáborra, sportfelszerelésre. Az elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról megérkezett 
osztályunkra. 
 
 
Dunaújváros, 2019. január 11. 
 
 
             Izsák Máté s.k. 
          a bizottság elnöke 


