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M E G H Í V Ó 
 

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

2022. március 16-án (szerda) 14,45 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó együttműködő 
megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Előadó:           a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
                       Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:     Horváth Anita ügyvezető Vasmű u. 41 Irodaház Kft. 
 Kováts Rózsa ügyvezető igazgató Munkásművelődési Központ 
 Tóth Éva intézményvezető József Attila Könyvtár Dunaújváros 
 Farkas Lajos intézményvezető Intercisa Múzeum  
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16.                                  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság    2022. 03. 16. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés tárgya a fejlesztési szakasz 
lezárásához kapcsolódóan a feladatok ellátásához a projekt kezdete és előkészítése 
során bemutatott együttműködő partnerek rendezvényszervezési költségekre 
megkötendő szerződésekre, együttműködési megállapodásokra, a bűnmegelőzési és 
baleset megelőzési feladatok tárgyú szerződés módosítására vonatkozik. 
 
2.Javaslat a TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó programok 
szakmai mentori feladatok ellátására és a közreműködő intézmények egyedileg 
delegált szakemberek feladat ellátására 
 
Előadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                                                              

mailto:oktatasi@dunaujvaros.hu


 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
                       Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:     Horváth Anita ügyvezető Vasmű u. 41 Irodaház Kft. 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16.                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 03. 16. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számon regisztrált „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. pályázat 
kezdetekor benyújtásra került 3 együttműködő partnerrel való közreműködés. A 
szakembereket ezen közreműködők delegálják, akikkel egyedileg megbízási 
szerződéseket kívánunk kötni szakmai feladatok ellátására a megrendezésre kerülő 
programok érdekében, illetve 1 főt szakmai mentori feladatok ellátása tárgyban.  
 
3.Javaslat a Móricz Zsigmond 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 2022. 03.16. 
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. 2022. április 
23-án a Móricz Zsigmond Általános Iskola szeretné hagyományos pedagógus 
koncertjét  megtartani a templomban. 
 
4.Javaslat a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére nyújtott támogatásról 
szóló elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Moravecz Attila – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
728/2017. (XI. 16.) határozatában döntött arról, hogy együttműködési megállapodás 
alapján rendszeres, éves támogatásban részesíti a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítványt. 2021. évben az Alapítvány 1.000.000,- forint támogatást kapott. A 
támogatási összeg felhasználásról szóló elszámolást az Alapítvány kuratóriumának 

elnöke megküldte. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály a támogatásról szóló 

elszámolást mind számszaki, mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
 
 



5.Javaslat a Dunaújvárosi Tárlaton nyújtandó pénzjutalom meghatározására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 03. 16.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros 2022. 
március 25 – április 29. között rendezi meg a soron következő Dunaújvárosi Képző- 
és Iparművészek Tavaszi  Tárlatát. A Tárlaton az önkormányzat évtizedek óta 
pénzjutalmat ad egy dunaújvárosi művész számára. A 2022. évi költségvetési 
rendeletben 250 E Ft személyi juttatást terveztünk erre a célra, a jutalmazandó 
személyére szakértő zsűri tesz javaslatot. 
 
6.Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő támogatási 
szerződés jóváhagyására  
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

Előkészítő:     Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                          Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  

Meghívott:       Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2022. 03. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 03. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azzal a 
kéréssel fordult DMJV Önkormányzatához, hogy a keszthelyi Helikoni Ünnepségek 
Alapítvány által meghirdetett kulturális versenyen való részvételhez anyagi 
támogatást kérjen a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanulói részére. A 
támogatást egy autóbusz költségének kifizetésére kérik.  
 
7.Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására a Gyermekház Iskolával való 
együttműködésre  
 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott: Bogár Éva Zsuzsanna –  Gyermekház Iskola Intézményvezetője  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 03. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 03. 16.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Gyermekház Iskola intézményvezetője azzal a 

lehetősséggel kereste meg DMJV Önkormányzatát, hogy 2023. szeptemberétől 



Dunaújvárosban is létrehozzon egy intézményt azon gyermekek számára, akik kiemelt 
figyelmet, különleges bánásmódot igényelnek.  
 
8. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. március 11. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


