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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 26-án (csütörtök) 08,15 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat DMJV Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben 
a sztrájk miatt kiesett munkaidőre a közalkalmazottakat megillető juttatással 
kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására 

 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási főosztály vezetője 

      Péter Kata vezető ügyintéző 

Meghívott:  - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata az általa fenntartott 
köznevelési intézményekben továbbra is biztosítani kívánja a sztrájk jogát úgy, hogy 
a sztrájk miatt kiesett munkaidőre járó díjazást és egyéb juttatásokat biztosítja.  
 

2.Javaslat a Belvárosi Családi Nap lebonyolítására, ahhoz kapcsolódó 
megbízási szerződések megkötésére 
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  
 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
Előkészítő:  Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető  
 Péter Kata – intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
Véleményező bizottságok:  
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
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A napirendi pont rövid tartalma: Június 18-án a belvárosi új Vasmű úti 
városrészben egész napos rendezvény lesz. Az ehhez kapcsolódó programokra 
Önkormányzatunk a határozati javaslatban megjelölt szerződéseket kívánja 
megkötni. 
 
3.Javaslat az Evergreen Kft-vel bérleti szerződés megkötésére 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Zink Ferenc– igazgató  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: Május 29-én a városi gyermeknapi rendezvényen 
kisvasút szállítja a látogatókat az MMK és a Vidámpark között. A kisvasút bérlésére 
Önkormányzatunk az Evergreen Kft.-vel kíván bérleti szerződést kötni. 
 
4.Javaslat a Pentele Egyesülettel kötendő támogatási szerződés jóváhagyására 
 
AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLL! 
 
Előadó:          a humán szolgáltatási főosztályvezető 
  
Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
                         Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 05. 26. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 05. 26. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 05. 26. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Egyesület azzal a kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy 65.000, - Ft összeggel 
járuljon hozzá az egyesület tagjai által alkotott  Pentelei Kéknefelejcs 
Hagyományőrző Dalkör kulturális versenyen való részvételéhez. A támogatást egy 
autóbusz költségének kifizetésére kérik. 
 
Dunaújváros, 2022. május 25. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


