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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottsága 

2019. november 19-én (kedden) 15,00 órakor  
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

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

 
 
Javasolt napirendek: 
 
1. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási 
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására  
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 

 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
Előkészítő: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívottak: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese 

 Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
 Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
 Szervezet igazgatója 
 Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság   2019. november 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2019. november 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019. november 19. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság     2019. november 19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés alapján 
minden év január 1-jén a szolgáltatás díja megemelkedik a szerződés külön módosítása 
nélkül. A Zalagast Kft. megküldte áremelési javaslatát az intézményi térítési díjak 
módosítására, az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés meghozatalára irányul.  
 
 
2. Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 



 
 
Előadó:      a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 

                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 

Meghívott:   

Véleményező bizottságok: 
a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2019.11.19. 
az Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2019.11.19. 
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019.11.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a településkép védelméről szóló 
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását, amivel összefüggésben szükséges 
módosítani a város helyi építési szabályzatát is. 
 

 
3. Javaslat a 2019. évi Fejér Megyei Diáknapokra nyújtott 2.000.000 forintos 

támogatás felhasználásnak elfogadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 

Előkészítő: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Juhász Zsófia, ügyvezető – Fehérvári Programszervező Kft. 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság 2019. 11.19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 11.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma:  
A Fejér Megyei Művelődési Központ benyújtotta a Dunaújváros MJV Polgármestere 
208/2019. (III. 18.) PM határozata alapján a 2019. évi Fejér Megyei Diáknapokra nyújtott 
2.000.000 forintos támogatás pénzügyi elszámolását, mely elfogadását ezúton kérjük a 
Tisztelt Bizottságoktól.  
 
 
4. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásának 
elfogadására 

  
Előadó:     Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 

Előkészítő: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző 

 

Meghívott: Tárnok Mária – elnök 

 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság 2019.11.19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.11.19. 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
227/2019.(IV.18.) határozatával 400.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 
az Pro Minoritate Alapítvány részére a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor megrendezésének támogatására. Az Alapítvány elszámolt a támogatással. 

5. Javaslat a József Attila Könyvtár részére KönyVár napközis táborra nyújtott 
250.000,- Ft önkormányzati támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 

Előadó: az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
Előkészítő: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

 Tóth Éva, a JAK igazgatója 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2019.11.19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.11.19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a József Attila 
Könyvtár 250.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott KönyVár napközis táborra. Az 
intézmény elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a beszámolót, és 
számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
 
6. Javaslat templomi koncertek engedélyezésére  
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Ácsné Tóth Erika, a Dunaújvárosi Vegyeskar elnöke 

 Rideg István, a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője 
 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság     2019.11.19. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Evangélikus Egyházközséggel az evangélikus 
templomban tartandó koncertek számáról, és egyéb feltételeiről az önkormányzat 1999-ben 
kötött szerződést, amit 2017-ben megújított. Évente 10 koncertre kerülhet sor. A 
Dunaújvárosi Vegyeskar december 1-jén adventi, a Petőfi Sándor Általános Iskola 
december 20-án karácsonyi koncert megtartását tervezi. 
 
7. Egyebek 

 
 
Dunaújváros, 2019. november 15. 
              
                Szántó Péter s.k. 
               a bizottság elnöke 


