
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.

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

E  lőkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné – óvodavezető

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2021. december 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2021. december 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. 

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

  Iktatószám: 42620-2/2021

Ügyintéző neve: Péter Kata   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska

                                          Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:   Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2021. december Ellenőrzés dátuma: 2021. december 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:  



Javaslat 
a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának jóváhagyására, mesterprogram

végrehajtásának támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújvárosi  Óvoda  vezetőjének,  Gyenes  Józsefnének  2022.  december  31-én  véget  ér
mesterpedagógusi  minősítésének  5  éves  ciklusa.  Az  óvodavezető  asszony  szeretné  benyújtani
portfólióját a megújító mesterpedagógusi minősítésre.

A portfólióhoz együttműködési megállapodás is szükségeltetik egy szervezettel. Az óvoda évek óta
a  Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetséggel  (a  továbbiakban:  DLSZ)  áll  kapcsolatban  az  évi  3
alkalommal  megrendezendő  sportdélutánok  kapcsán,  illetve  a  mesterportfólió  egyik  része is  a
tagóvodákban  létesített  műfüves,  multifunkciós  pályákon szervezett  sportprogramokra épül.  Az
óvoda vezetője ezért a DLSZ-szel kötné meg a portfólióhoz szükséges megállapodást.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról  37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete
6.21 pontja alapján az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezi az önkormányzat által
kötendő szerződések,  megállapodások, illetve az önkormányzat által kiírásara kerülő  pályázatok
tervezeteit. 

Mivel  a  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata      Közgyűlésének  
 …/2021. (XII.16.  )   határozata  

 a Dunaújvárosi Óvoda együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról, mesterprogram
végrehajtásának támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi
Óvoda vezetője, Gyenes Józsefné az e határozat 1. számú mellékletét képező együttműködési
megállapodást a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel megkösse.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert  a határozat 1. pontjában szereplő dokumentum
aláírására.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő:   2021. december 20.

Dunaújváros, 2021. december 16.         

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


