
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására

Előadó: az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Dána humán szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Dr. habil András István – a Dunaújvárosi Egyetem rektora

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 01. 21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 01. 21.

A napirendi pont rövid tartalma: 
DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem DMJV Közgyűlésének 690/2018.
(XII.13.) határozata alapján stratégiai együttműködési megállapodást kötött harmadik
missziós tevékenységek tárgyában 2019. január 01. és 2019. december 31. között
tartó  időszakra.  A megállapodás  1.1.  pontjában  tett  vállalásokról  készült  szakmai
beszámolót a megállapodás 3.6. pontja szerint az Egyetem elkészítette és megküldte
az önkormányzat számára. Az előterjesztés a beszámoló megismerésére és annak
elfogadására irányul. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 936-1/2020.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2020. 01. Ellenőrzés dátuma: 2020. 01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT
a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem DMJV Közgyűlésének 690/2018. (XII.13.)
határozata  alapján  (1.  számú melléklet)  stratégiai  együttműködési  megállapodást  kötött
harmadik missziós tevékenységek tárgyában 2019. január 01. és 2019. december 31. között
tartó időszakra. Önkormányzatunk a határozat alapján 2019. évben bruttó 36 millió forint
összeget  biztosított  a  Dunaújvárosi  Egyetem  tudományos,  kulturális  és  közéleti  –  az
önkormányzat  kötelező  feladataihoz  kapcsolódó  –  programjainak  támogatására.  A
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A  megállapodás  3.6.  pontja  alapján  az  Egyetem  köteles  a  feladatok  ellátásáról  az
Önkormányzat részére 2019. december 31-ig részletes szakmai beszámolót küldeni. 

Az Egyetem 2019. december 20-án megküldte beszámolóját.

Az előterjesztett anyag (az előterjesztés 3. számú melléklete) részletes tájékoztatást nyújt
az Egyetem által elvégzett feladatokról.

Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, így a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2020. (I. 23.) határozata

a Dunaújvárosi Egyetem beszámolójának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és  elfogadja a Dunaújvárosi
Egyetem –  690/2018.  (XII.13.)  határozat  alapján  megkötött  stratégiai  együttműködési
megállapodásról szóló – beszámolóját.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Egyetem rektorának részére.

Felelős: a határozat közléséért:
a polgármester

           a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
            a humán szolgáltatási osztály vezetője
     Határidő:  2020. február 7. 

Dunaújváros, 2020. január 23. 

Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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