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M E G H Í V Ó 
 

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

2022. február 14-én (hétfő) 15,00 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
1.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
 
Előadó: Pintér Tamás polgármester  
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető 
   Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző 

Meghívott: Budavári Sándorné KIÉT elnök 
  a Polgármesteri hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői  
Véleményező bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2022. 02. 14. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 02. 14. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 02. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetési rendelettervezete 
elkészült, melyet elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk. 
 
2.Javaslat a Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonosi hozzájárulási kérelmére 
 
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
  Kemenczei Anett sportszervező ügyintéző 
Meghívott: Perge György egyházmegyei főmérnök  

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető humán szolgáltatási 
osztály 

mailto:oktatasi@dunaujvaros.hu


 Véleményező bizottságok: 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14.  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Hajdúdorogi Főegyházmegye azzal a kéréssel 
fordul az Önkormányzathoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Gárdonyi 
Géza Görögkatolikus Általános Iskola épületegyüttes részleges átalakításával egy 3 
csoportos óvodát kívánnak létrehozni, melyhez tulajdonosi hozzájárulási 
nyilatkozatot kérnek. 
  
3.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2022. évi nyári nyitvatartási 
rendjének meghatározására, a tagóvodák zárva tartására 

 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
3.  §  (7) bekezdésének megfelelően az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket 
tájékoztatni kell. 
 
4.Javaslat polgármesteri határozat tervezet elfogadására a 2022/2023-as 
nevelési évre vonatkozó óvodai előjegyzésről és a kötelező felvételt biztosító 
óvoda  működési/felvételi körzetének meghatározásáról 
 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A fenntartó határozza meg az óvodás korú 
gyermekek óvodába történő beíratásának idejét és módját, valamint a kötelező 
felvételt biztosító óvoda felvételi/működési körzetét. A jelentkezésre javasolt időpont: 
2022. április 4-5. A polgármesteri határozatot az óvoda köteles 30 nappal a 
jelentkezési időpont előtt közzétenni. 
 
5.Javaslat a kulturális intézmények éves munkatervének elfogadására 
 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság    2022. 02. 14. 
Meghívott:    Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
  Kováts Rózsa, az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
 



A napirendi pont rövid tartalma: Az ágazati jogszabályok alapján a közművelődési 
intézmények éves munkatervét a múzeum és könyvtár esetében a fenntartó, az 
MMK esetében pedig közművelődési megállapodás alapján az önkormányzat hagyja 
jóvá. Az intézmények megküldték a 2022. évre vonatkozó munkatervüket. 
 
6.Javaslat a „Cityrocks 2022 - Dunaújváros” zenei tábor megrendezésére és 
támogatására 
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár- Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata ügyintéző  
Meghívott:      Gajda Ferenc ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazd asági és városüzemeltetési bizottság  2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 02. 14. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A 2022. évben megrendezésre kerülő zenei tábor 
lebonyolítására a Cityrocks Kft. Önkormányzatunkkal szerződést kíván kötni. A 2022. 
augusztus 4-7. napjára tervezett rendezvény költsége 15 M Ft+áfa, amelyre 
Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendelete 7. melléklete 9. „Dologi 
kiadások” sor fedezetet nyújt. 
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara részére könyvkiadásra 
nyújtott támogatásról szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Králik Gyula - elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 02. 14.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14.    
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
151/2021. (II. 23.) határozatában döntött a Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara könyvkiadásra szóló támogatásáról. Az Iparkamara elnöke megküldte a 
300.000,- forint vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználásáról szóló 

elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály az elszámolást mind számszaki, 

mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
8.Javaslat a közművelődési intézmények 2021. évi beszámolójának 
elfogadására 
 
Előadó:  oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár- Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály  
  vezetője 
      Péter Kata vezető ügyintéző 



Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
  Kováts Rózsa, az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 02. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az ágazati jogszabályok alapján a közművelődési 
intézmények éves munkájukról beszámolót készítenek. Az intézmények megküldték 
a 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolójukat. Az előterjesztés 3 határozati 
javaslatot tartalmaz. 
 
9.Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. február 11. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                       a bizottság elnöke 


