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M E G H Í V Ó 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottsága 

2019. december 10-én (kedden) 15,00 órakor  

 nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 

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

Javasolt napirendek: 
 

1. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
foglalkoztatottak 2020. évi béren kívüli juttatására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

  az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény     
igazgatója 



 Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője 

 Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 

 Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

 Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója 

 Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 

 Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 

 Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója 

 Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója 

 Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője 

 Budavári Sándorné a KIÉT elnöke 

 Müller Bernadett az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 Benczéné Kiss Enikő az ESZI Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Véleményező bizottságok: 

szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság   2019. december 10. 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2019. december 10. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2019. december 17. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2019. december 17. 
 

A napirendi pont rövid tartalma:  

A Közgyűlés 691/2018. (XII. 13.) határozata alapján az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézményekben foglalkoztatottak 2019. évben havi nettó 5.000.- Ft béren kívüli juttatásban 
részesülnek. Az előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren 
kívüli juttatására teszünk javaslatot 2020. január 1-től december 31-ig nettó 8.000.- Ft/hó/fő 
értékben, amely 88.353.120.- Ft kiadást jelentene önkormányzatunk számára 2020. évben. 

 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő Dunaújvárosi Óvoda Éves Munkatervének 

véleményezésére 

Előadó:         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető  

            Péter Kata ügyintéző 

Meghívott:    Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 



Véleményező bizottságok: 

az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság    2019.12.10. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság             2019.12.17. 

A napirendi pont rövid tartalma: Az óvodavezető – a jogszabályoknak megfelelően – 

megküldte éves munkatervét.  

 

3. Javaslat a települési értéktár bizottság elnöke megbízásának 

visszavonására, új elnök megbízására, valamint a bizottság működési 
szabályzatának módosítására 

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2019.12.10. 

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.12.03. 

A napirendi pont rövid tartalma: A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 
törvény célja az országos és helyi értékek számbavétele, tudatosítása és védelmének 
biztosítása. Dunaújváros MJV Közgyűlése 2016-ban hozta létre a települési értéktár 
bizottságot (TÉB), amelynek elnöke Friedrichné Pethő Ilona, önkormányzati főtanácsadó lett. 
Javasoljuk megbízatása visszavonását, a TÉB új elnökének pedig Barta Endre, humán 
ügyekért felelős alpolgármestert. 
 

4. Javaslat a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány részére 2017. és 2018. 
évben nyújtott összesen 3.000.000,- Ft önkormányzati támogatásról 
szóló elszámolás elfogadására 

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

               a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

                    Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott: Várnai Gyula, Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány kuratóriumi elnök  



Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2019.12.10. 

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2019.12.17. 

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány 2017. és 2018. 
évben 1.5 -1,5 M Ft-ot kapott az önkormányzattól működési költségre és acélszobrok 
karbantartására, egy 2000-ben kötött együttműködési megállapodás alapján. Az alapítvány 
elszámolt a támogatásokkal, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a beszámolót 
és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 

 

5. Javaslat templomi koncert engedélyezésére  

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

Meghívott: Dőr Gabriella, a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2019.12.10. 

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 Sándor 
Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola december 14-én Adventi koncertet szeretne tartani. 
 

6. Egyebek 

Dunaújváros, 2019. 12. 06.  

 

 

Szántó Péter s.k.  

Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnöke 

 


