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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottsága,  

2021. június 23-án (szerda) 12:00 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 
és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

Előkészítő: Árokszállási Ibolya osztályvezető 
Meghívott: -  
Véleményező bizottságok: 

szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021.06.23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2021.06.23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021.06.23. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2021.06.23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítására a bizottság névváltozása, valamint a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás létrejöttéhez a bérlőkijelölési jog biztosítása 
miatt van szükség. 

 
2.Javaslat a kulturális alapítványok 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 
 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
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Meghívott: Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány, 
Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 

   Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány, 
                       Bokor Zsuzsanna, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.06.23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.06.23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.06.23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves 
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével tájékoztatják az 
alapítókat az előző évi tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik alakulásáról. A kulturális 
ágazatban jelenleg 1 közalapítvány és 3 alapítvány működik, a 2020. évi jelentésüket 
elkészítették. 
 
3.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
Előadó:          az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke                    
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
                      Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott:     - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                    2021.06.23. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2021.06.23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 545/2021. (V.27) határozatában módosította a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 
alapító okiratát intézményátszervezés okán. A Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának 
módosítását 2021. június 4-én megküldtük a Magyar Államkincstár részére, aki az alapító 
okirat kiegészítését kérte önkormányzatunktól. 
 
4.Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére nyújtott 
támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási osztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző 
Meghívott: Ladi Éva – az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 06. 23. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 06. 23. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése 319/2019. (V. 30.) 
határozatában döntött a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai 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.  
 
Dunaújváros, 2021. június 18.  
 
 
 
                           Szántó Péter s.k. 
                                                                                                              a bizottság elnöke 


