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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottsága 

2020. március 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 a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia részére 2019. évben ólomüveg 
ablak beépítésére nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási 
szerződés módosítására 

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Templomi ólomüveg ablak beépítésére a Római 
Katolikus Plébánia részére nyújtott 10 M Ft önkormányzati támogatás felhasználási 
határideje 2020. február 28-a, az elszámolási határidő március 31-e. Az ablak elkészült, a 
beépítése szervezés alatt, ezért kérte az egyház az elszámolási határidő 
meghosszabbítását. 
 
2. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére a 2019. évi Közművelődési 
pályázaton  nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 



 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Nics Éva, Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnök 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 10.  

A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználási határideje 2020. február 28-a, az elszámolási határidő március 
31-e. Bizonyos események megrendezésére szervezési vagy egyéb okokból ennél később 
kerülhet sor.  
 
3. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány részére 2019. évben a Vasas 
Táncegyüttes táborai, fellépései, fesztivál részvételeire nyújtott 4.000.000,- Ft 
önkormányzati támogatásról készített 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: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: 2019-ben a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 4.000.000,- 
Ft önkormányzati támogatásban részesült, amelyet a Vasas Táncegyüttes táborai, 
fellépései, fesztivál részvételeire kapott. Az alapítvány elszámolt a támogatással, a 
beszámolót a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és számviteli és számszaki 
szempontból rendben találta.  
 
4. Javaslat a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatására 
Előadó:   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 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                            2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság        2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2020. évi költségvetési rendelet 5.a. melléklet 
9.19.címe a „Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása” előirányzaton 2.000.000 Ft 
szerepel. Az alapítvány az előző évekhez hasonlóan 4 M Ft-os támogatást kér. A Vasas 
Táncegyüttes fenntartójának, az MMK Nonprofit Kft-nek az előirányzatát emelte meg az 
önkormányzat tárgyévben az összeg másik felével. 
 
5. Javaslat az újváros építése, illetve a várossá nyilvánítás 70. évfordulója 
alkalmából tartandó rendezvényekre, és azok támogatására 
Előadó:  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 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
      Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                            2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság        2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság           2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros újvárosa 70 éves lesz, ennek méltó 
megünneplését tervezi a város önkormányzata. Az intézmények beterjesztett 
programjavaslatainak egy része csak önkormányzati többlettámogatás esetén valósítható 
meg. A 2.417 E Ft támogatás fedezete a 2020. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet 
Pénzeszköz átadások tartaléka sora lehet. 
 
6. Beszámoló a Dunaújvárosi Települési Értéktár Bizottság 2018. és 2019. évi 
működéséről 
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 2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújváros MJV Közgyűlése 2016-ban hozta létre a 
települési értéktár bizottságot (TÉB), a bizottság a működési szabályzata értelmében 
évente beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkájáról. 
 

7. Javaslat a Városvédők Újtelepért Egyesület részére hagyományőrző 
rendezvények megvalósítására nyújtott 1.000.000,- 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: Kisné Fehér Éva, a Városvédők Újtelepért Egyesület elnöke 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Városvédők 
Újtelepért Egyesület 1.000.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott hagyományőrző 
rendezvényekre. Az egyesület elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte 
a beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 

8. Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére Zenei Világnap 
rendezvényei megvalósítására nyújtott 200.000,- 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: Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Véleményező bizottságok: 



oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton a Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 200.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott Zenei Világnap 
rendezvényeire. Az alapítvány elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a 
beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 

9. Javaslat a „Szilágyi” Alapítvány részére nyújtott támogatásról szóló elszámolás 
elfogadására 

Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Farkas Márta – az Alapítvány elnöke 

Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság  2020. 03. 10. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma:  
Dunaújváros MJV Közgyűlése 319/2019. (V. 30.) határozatában döntött a „Szilágyi” 
Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány megküldte a támogatási összeg felhasználásról 

szóló elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a támogatásról szóló elszámolást 

mind számszaki, mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
10. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. ÍRISZ Versklub részére verses CD lemez 
készítésére 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: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Kováts Rózsa az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton az MMK Nonprofit 
Kft. ÍRISZ Versklub 250.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott verses CD lemez 

készítésére. A Nonprofit Kft. elszámolt, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte a 

beszámolót, és számviteli és számszaki szempontból rendben találta azt. 
 
11. Javaslat a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 

Előadó:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető   
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
  Lénárt Eszter ügyintéző  
Meghívott:  Árgyelán Dominika elnök 
Véleményező bizottságok: 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 2020. 03. 10. 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 
481/2019. (VI.06.)  határozatával 100.000,- forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 
meg a Spartan Cheerleading Sportegyesület részére működési támogatásként. A 
kuratórium elnöke megküldte elszámolását. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a 
számlákat áttekintette, számszakilag és számviteli szempontból rendben találta.  



 
12. Javaslat a 2020. évi Fejér Megyei Diáknapok támogatására 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Juhász Zsófia – a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 03. 10. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza 
igazgatója kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2020. április 3-5-én megrendezendő Fejér Megyei Diáknapok megrendezésének 
költségeihez 3.000.000,- forint összegben támogatást kér. A támogatás kért összege 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 
9.6 sora alapján rendelkezésre áll. 
 
13. Javaslat az Újpart Egyesület részére a 2019. évi Közművelődési pályázaton 
nyújtott támogatás elszámolási határideje, és a támogatási szerződés módosítására 

Előadó: az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: Várnai Gyula, az Újpart Egyesület elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A 2019. évi Közművelődési pályázaton az Újpart 
Egyesület 165.000,- Ft önkormányzati támogatást kapott működési költségekre. Az 
egyesület új honlapot szeretne, erre nem elég a támogatás, egyéb támogatókra is szüksége 
van, ezért december 31-éig kéri az elszámolási határidő meghosszabbítását. 
 
14. Javaslat a Dunaújvárosi Tárlaton nyújtandó pénzjutalom meghatározására 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke  

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 03. 10. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kortárs Művészeti Intézetben lesz az idén a 
Dunaújvárosi Tárlat. A Tárlaton az önkormányzat évtizedek óta pénzjutalmat ad egy 
dunaújvárosi művész számára. A 2020. évi költségvetési rendeletben 250 E Ft személyi 
juttatást terveztünk erre a célra, a jutalmazandó személyére szakértő zsűri tesz javaslatot. 
 
15. Egyebek 
 

 
 

Dunaújváros, 2020. 03. 06. 
Szántó Péter s.k.  

Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság elnöke 


