
Fedőlap

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

Javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint DMJV Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás elfogadására

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Humán Szolgáltatási osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság         2020.01.21.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság         2020.01.21.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Dunaújvárosi Óvoda 2017-ben elnyerte „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. 2019-ben
újra  megpályázta  a  címet.  A  pályázat  feltétele  többek  között  egy  3  oldalú  együttműködési
megállapodás az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda és DMJV Önkormányzata között. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3185-2/2020.
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: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

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: -



J A V A S L A T

 az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV  Önkormányzata  közötti
együttműködési megállapodás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés! 

A Dunaújvárosi Óvoda 2017. évben sikeresen pályázott az „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye”
címre. 
2019-ben az intézmény ismét elindult a fenti cím elnyerésére irányuló pályázaton. A pályázat egyik
feltétele  egy  háromoldalú  –  az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV
Önkormányzata  között  létrejövő  –  együttműködési  megállapodás  megkötése.  A megállapodás-
tervezetet az Oktatási Hivatal küldte meg az Óvoda részére.

Jelen előterjesztés a mellékelt együttműködés megállapodás-tervezet megismerésére irányul.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért a véleményeket
az elnökök szóban ismertetik a Közgyűlés ülésén.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT

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

az  Oktatási  Hivatal,  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  valamint  DMJV  Önkormányzata  közötti
együttműködési megállapodás elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Oktatási Hivatallal, valamint a
Dunaújvárosi  Óvodával  együttműködési  megállapodást  köt  az  „Oktatási  Hivatal
Bázisintézménye” cím tárgyában.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja és felkéri, hogy a határozattal együtt
küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a szerződés aláírására: azonnal
                   a szerződés és határozat megküldésére: az aláírást követően azonnal

Dunaújváros, 2020. január 23.

Szántó Péter s.k.
oktatási, kulturális és társadalmi

kapcsolati bizottság

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

bizottság elnöke






