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M E G H Í V Ó 
 

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

2022. április 20-án (szerda) 14,30 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2022. évi nyári gyerektáborainak 
támogatására irányuló pályázat kiírására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Péter Kata vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előző évekhez hasonlóan Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármestere pályázatot írhat ki a dunaújvárosi illetékességű 
egyházközségek nyári gyerektáborainak támogatására, melyre Dunaújváros MJV 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében 1.000.000 Ft került tervezésre.  
 
2.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megállapodás 
megkötésére 
 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott:       Őze Áron igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata és a Bartók Színház a 
helyi kulturális élet támogatására megállapodást köt. A megállapodás értelmében a 
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tavalyi évhez hasonlóan a nagyrendezvényeket – különös tekintettel az augusztus 
20-i ünnepségre – a Színház finanszírozza. 
 
3.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány 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:     Gyöngyössy Csaba - kuratóriumi elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. között zajló Újvárosi Folklór c. 
rendezvényére 1.000.000,- forint összegben támogatást kér. A támogatás kért 
összege a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll. 
 
4.Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskar részére nyújtott támogatásról szóló 
elszámolás elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Ácsné Tóth Erika – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04.20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 39/1999 KR 
számú rendelete alapján megkötött együttműködési megállapodás szerint 
rendszeres, éves támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Vegyeskart. 2020. évben 
az együttes 2.000.000,- forint támogatást kapott. A támogatási összeg 

felhasználásról szóló elszámolást a Vegyeskar elnöke megküldte. A Költségvetési és 

Pénzügyi Osztály a támogatásról szóló elszámolást mind számszaki, mind számviteli 
szempontból rendben találta.  
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral kötött közművelődési együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
      Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott:  Ácsné Tóth Erika, egyesületi elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 04. 20. 



pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 04. 20. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 04. 20. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Vegyeskar 
2000-ben Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta történt 
változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
6.Javaslat a Wesley Da Capo Alapfokú Művészeti 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. 04.20. 
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. június 
13-án a Wesley Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola szeretné tanév végi 
diákhangversenyét megtartani a templomban. 
 
 
Dunaújváros, 2022. április 14. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


