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M E G H Í V Ó 
 

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

2022. június 15-én (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 TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001 azonosító számú „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekthez kapcsolódó szakmai mentori 
feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
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. 
Véleményező bizottságok:     
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15.                                   
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 06. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosító 
számon regisztrált „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. 
pályázatban a szakmai mentori feladatok ellátására kijelölt személy közreműködését 
a projektben befejezi. A további feladatok ellátásának érdekében új megbízási 
szerződést kívánunk kötni. 
 
2.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. 06. 15 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 

mailto:oktatasi@dunaujvaros.hu


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.  
 

3.Javaslat az MMK Nonprofit Kft. költségvetési előirányzatának módosítására  
 
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:      Kováts Rózsa - ügyvezető  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az MMK az idei évben újra megrendezte 
hagyományosnak számító Pünkösdi Gyermektánc Néptánctalálkozóját, amelyen 
fellépett a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar is. 
Önkormányzatunk a rendezvény megvalósításához 360.000,- forinttal járul hozzá a 
szervező MMK Nonprofit Kft. előirányzatának emelésével.  
 
4.Javaslat a dunaújvárosi egyházközségek 2022. évi nyári gyerektáborainak 
támogatására  
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztály vezetője 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata vezető ügyintéző 
Meghívott: Baltási Nándor plébános, Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 

  Czeglédi Péter Pál lelkipásztor, református egyházközség 
  Kovács István parókus, görögkatolikus egyházközség 

 Stermeczki András lelkész, evangélikus egyházközség 
Véleményező bizottságok: 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság  2022. 06. 15. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi egyházközségek idén is 
benyújtották kérelmüket nyári táboraik támogatására. Az egyházi nyári 
gyermektáborok támogatására 1 millió forint előirányzat biztosított.  
 
5.Javaslat a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 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:      Szabó Tünde kuratóriumi elnök - kuratóriumi elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 
kuratóriumi elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához, mely szerint a Petőfi Sándor Általános Iskola 50 éves 
évfordulója alkalmából megrendezett programok költségeihez 149.750,- forint 
összegben támogatást kér. A támogatás kért összege a költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll. 
 
6.Javaslat az augusztus 20-i Szent István ünnepe rendezvény lebonyolítására a 
nyertes ajánlattevő 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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                   2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata 2022. augusztus 20-án 
nagyszabású szabadtéri ünnepséget tervez a Szalki-szigetre. A rendezvény 
lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott határidőn 
belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése szerint, ha az 
önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési 
értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az 
ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik 
 
7.Javaslat a Majka&Curtis koncert rendezvény lebonyolítására a nyertes 
ajánlattevő 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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 



A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén szeretné meglepni 
augusztus 20-án Dunaújváros közönségét egy nagyszabású koncerttel. A 
rendezvény lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a megadott 
határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat gazdálkodásának 
rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése 
szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a 
közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így 
különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
8.Javaslat a Parázs-Varázs rendezvény lebonyolítására a nyertes ajánlattevő 
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. 06. 15. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                  2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata idén is szeretné 
megrendezni a Parázs-Varázs elnevezésű, népszerű rendezvényt a Szalki-szigeten. 
A rendezvény lebonyolítására ajánlattételi felhívás került kiküldésre, melyre a 
megadott határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat 
gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 
40. § (7) bekezdése szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot 
meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó 
minden döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az 
ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
9.Javaslat a kulturális alapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók tudomásulvételére 
 
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 

  Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:  Gyöngyössy Csaba, Modern Művészetért Közalapítvány, 
 Buza Andrea, Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány, 
  Várnai Gyula, Dunaferr-Art Alapítvány, 
                         Bokor Zsuzsanna, Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 06. 15.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 06. 15. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 06. 15.  



A napirendi pont rövid tartalma: Az alapítványok és közalapítványok az éves 
egyszerűsített beszámolók, és közhasznúsági jelentéseik megküldésével 
tájékoztatják az alapítókat az előző évi tevékenységükről, a bevételeik és kiadásaik 
alakulásáról. A kulturális ágazatban jelenleg 1 közalapítvány és 3 alapítvány 
működik, a 2021. évi jelentésüket elkészítették. 
 
10. Egyebek 
 
Dunaújváros, 2022. június 10. 
 
 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


