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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottsága  

2021. december 15-én (szerdán) 14,30 órai kezdettel 
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
1.Javaslat az Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke  
Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető 
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott:     --- 
Véleményező bizottságok: 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 12. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 12. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Óváros központi terén, a Mondbach kúria előtti 
téren elhelyezkedő Orosz katonai temetkezési hely áthelyezésével kapcsolatos 
döntések meghozatala. 
 
2.Javaslat a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia részére nyári 
táboroztatásra nyújtott támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor - plébános 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2021.12. 15 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
562/2021. (V. 27.) határozatában döntött a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 
nyári táboroztatásra szóló támogatásáról. Az Egyházközség vezetője megküldte az 



500.000,- forint vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználásáról szóló 
elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály az elszámolást mind számszaki, 
mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
3.Javaslat a Pentelei Waldorf Általános Iskola evangélikus templomban 
tartandó koncertjének engedélyezésére  
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12.15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Evangélikus Egyházközséggel az evangélikus 
templomban tartandó koncertek számáról, és annak egyéb feltételeiről az 
önkormányzat 1999-ben kötött szerződést, amit 2017-ben megújított. December 20-
án a Pentelei Waldorf Általános Iskola szeretne adventi ünnepséget tartani a 
templomban. 
 
4.Javaslat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerződés 
módosítására 
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Králik Gyula - elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamarát 300.000,- forint támogatásban részesítette jubileumi kiadvány 
kiadására. A támogatási összeget 2021. május 30-ig lehetett felhasználni. A fennálló 
veszélyhelyzet miatt a kiadvány kiadásának ideje módosult, a felhasználás 
határidejének módosítása szükséges. 
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának 
jóváhagyására, mesterprogram végrehajtásának támogatására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott: Gyenes Józsefné – óvodavezető 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal kereste meg 
DMJV Önkormányzatát, hogy a megújító mesterpedagógusi minősítéséhez szükséges 
együttműködési megállapodást a fenntartó hagyja jóvá.  



6.Javaslat a Dunaújvárosi Református Egyházközség részére nyári 
táboroztatásra nyújtott támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Czeglédi Péter Pál - lelkipásztor 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. 12. 15 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2021. 12. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
563/2021. (V. 27.) határozatában döntött a Dunaújvárosi Református Egyházközség 
nyári táboroztatásra szóló támogatásáról. Az Egyházközség vezetője megküldte az 
500.000,- forint vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználásáról szóló 
elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály az elszámolást mind számszaki, 
mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
Dunaújváros, 2021. december 10. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                                                       a bizottság elnöke 


