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M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága,  
2022. november 16-án (szerda) 13,45 órai kezdettel megtartott  

nyílt ülését követően 
zárt ülést tart, melyre meghívom 

 
 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.Javaslat a „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

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

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A „Dunaújváros Egészségügyéért” díj 
adományozásáról a közgyűlés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelete alapján a novemberi rendes ülésén dönt. 
 
2.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójára benyújtott „A” típusú pályázatok elbírálására 

 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Előkészítő: Molnár-Oszrocska Diána főosztályvezető 

 Kiss Dalma  intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság                                 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                       2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                               2022. 11. 16. 
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A napirendi pont rövid tartalma: A Kulturális és Innovációs Minisztérium által 
kiadott Általános Szerződési Feltételek 13. pontjában előírtaknak megfelelően a 
benyújtott pályázatokat önkormányzatunknak 2022. december 5-ig érdemben el kell 
bírálnia. 
 
3.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójára benyújtott „B” típusú pályázatok elbírálására 

 
Előadó: a  szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kulturális és Innovációs Minisztérium által 
kiadott Általános Szerződési Feltételek 13. pontjában előírtaknak megfelelően a 
benyújtott pályázatokat önkormányzatunknak 2022. december 5-ig érdemben el kell 
bírálnia. 

 

4.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
„B” típusú nyertes pályázók szociális rászorultságának éves felülvizsgálatára 

 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

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

 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16.          
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Kulturális és Innovációs Minisztérium által 
kiadott Általános Szerződési Feltételek 23. pontja szerint a „B” típusú ösztöndíjasok 
szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles 
felülvizsgálni. 
 
Dunaújváros, 2022. november 11. 
 
                Tóth Kálmán s.k. 
                                                                                             a bizottság elnöke 


