
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 07. 16.

Javaslat a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására 

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva – BID igazgató

Véleményező     bizottságok:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. július 09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                 2020. július 09.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény a
Pécsi  Tudományegyetem  Kultúratudományi,  Pedagógusképző  és  Vidékfejlesztési  Kar
partnerintézményi  pályázatát  megnyerve  a  PTE  partnerintézménye  lett.  A  BID
partnerintézményként  fogadhatja  az  egyetem  hallgatóit  szakmai  gyakorlatra.  Ehhez
megállapodás szükséges, melyet DMJV Közgyűlésének kell jóváhagynia. 

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

   Iktatószám: 17962-3/2020.

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

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. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020.07. 03. Ellenőrzés dátuma: 2020.07.03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  (a  továbbiakban:  BID)  a  Pécsi
Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (a továbbiakban:
PTE KPVK) partnerintézményi pályázatát megnyerve a PTE partnerintézménye lett.

A  PTE  KPVK  a  gyakorlati  képzés  minőségbiztosítása  egyik  fontos  feltételének  tekinti,  hogy
hallgatói partnerintézményben töltsék összefüggő szakmai gyakorlatukat. 

Ennek megvalósításához együttműködési megállapodás szükséges a PTE KPVK  és Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó részéről. 

Az  Egyetem  levélben  kérte  a  megállapodás  aláírását  a  Fenntartó  részéről.  (az  előterjesztés
melléklete)

A pandémia  helyzetére  tekintettel  –  az  Egyetemmel  egyeztetve  –  a  veszélyhelyzet  feloldását
követő első rendes közgyűlésen tárgyalható az előterjesztés.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  alapján  DMJV
Önkormányzata döntéseit a – BID fenntartójaként – Közgyűlés hozza.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság 2020.  július  7-i
ülésén véleményezte és egyhangúlag támogatta azt. 
Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 7-i ülésén véleményezte
és egyhangúlag támogatta azt. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  ....../2020. (VII.16.) határozata  

a  Pécsi  Tudományegyetem,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a  Pécsi  Tudományegyetem,
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő – a hallgatók számára
biztosított  szakmai  gyakorlat  szervezésére  irányuló  –  együttműködési  megállapodás tervezetét
megismerte  és  jóváhagyja,  egyúttal  felhatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesterét, hogy a megállapodást aláírja.

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

a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
                                                    
Határidő: - a határozat közlésére: 2020. július 31.

- a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap
 

Dunaújváros, 2020. július 16.
                   

Szántó Péter s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k.
                   az oktatási, kulturális és                                           ügyrendi, igazgatási és 
        társadalmi kapcsolati bizottság elnöke                                jogi bizottság elnöke








	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján DMJV Önkormányzata döntéseit a – BID fenntartójaként – Közgyűlés hozza.

