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M E G H Í V Ó 
 

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

2022. május 18-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 Görögkatolikus Egyházközség részére nyári 
táboroztatásra nyújtott támogatásról szóló elszámolás elfogadására 

 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott: Kovács István- parókus 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022.05.18.  

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022.05.18.   
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 
560/2021. (V. 27.) határozatában döntött a Dunaújvárosi Görögkatolikus 
Egyházközség nyári táboroztatásra szóló támogatásáról. Az Egyházközség vezetője 
megküldte az 500.000,- forint vissza nem térítendő támogatási összeg 

felhasználásáról szóló elszámolást. A Költségvetési és Pénzügyi Osztály az 

elszámolást mind számszaki, mind számviteli szempontból rendben találta.  
 
2.Javaslat a Gaudium Kft-vel  megbízási szerződés megkötésére 

 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 

Meghívott: Lázár György– ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18. 
A napirendi pont rövid tartalma: Önkormányzatunk gyermeknapi rendezvény 
lebonyolítására a Gaudium Kft.-vel kíván megbízási szerződést kötni. 

mailto:oktatasi@dunaujvaros.hu


3.Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolításához 
az ajánlattevők körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 
  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 05. 18.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2022. augusztus 20-án 
nagyszabású szabadtéri ünnepséget tervez a Szalki-szigetre. Jelen előterjesztés a 
rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására irányul. 
 
4.Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők 
körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 

  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  
Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság    2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén is szeretné 
megrendezni a Parázs-Varázs elnevezésű, népszerű rendezvényt a Szalki-szigeten. 
Jelen előterjesztés a rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének 
kiválasztására irányul. 
 
5.Javaslat a Majka&Curtis zenekar koncertjének lebonyolításához az 
ajánlattevők körének kiválasztására 

 
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 főosztályvezető 
  Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző  

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 05.18.   
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 05. 18.  
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén szeretné meglepni 
augusztus 20-án Dunaújváros közönségét egy nagyszabású koncerttel. Jelen 



előterjesztés a rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására 
irányul. 
 

6.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke 
                          az oktatási, kulturális és társadalmi bizottság elnöke 
                         a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
 Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 

Vargáné Kocsis Anikó, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 

Véleményező bizottság: 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság  2022. 05. 18. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 05. 18. 
Az előterjesztés rövid tartalma: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év 
május 31-ig átfogó értékelést készít. 
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, átszervezésre 

 
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: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 18.  

A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 2022. április 4-5-én a Dunaújvárosi 
Óvodában megtörtént az óvodai előjegyzés, melynek adatai szerint a beíratott 
gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez képest, ezért az intézményvezető az 
indítandó csoportok számát 52 csoportban jelölte meg. Két tagóvodában egy-egy 
csoport szüneteltetését, valamint egy tagóvoda bezárását kéri. 
 
8.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

 
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: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője   
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 18. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 18.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvodában a 2022/2023-as 

csoportindítás és átszervezés következtében szükséges az óvoda Alapító Okiratának 
módosítása.  
 
Dunaújváros, 2022. május 13. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


