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nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 
elkészíttetésére 
 
Előadó:      a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 
Előkészítő:  Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési vezető ügyintéző 
Meghívott:   
Véleményező bizottságok: 
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 09. 14. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022 .09. 14. 
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A jelen gazdasági és energiaellátási helyzetben 
javasoljuk a napelemek és napkollektorok elhelyezésével kapcsolatban Dunaújváros 
MJV Közgyűlésének 43/2017. (XII.23.) településkép védelméről szóló rendeletének 
módosítását. 
 
2.Javaslat a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 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. 09.14. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az idei 
évben is szeretne zongorakoncertet szervezni az evangélikus templomban 2022. 
szeptember 19-én. Az Evangélikus Egyházközséggel az evangélikus templomban 
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tartandó koncertek számáról, és annak egyéb feltételeiről az önkormányzat 1999-ben 
kötött szerződést, amit 2017-ben megújított. A megállapodás értelmében a koncert-
engedélyeket az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottságnak 
véleményeznie kell.  
 
3.Javaslat az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos - igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az Intercisa Múzeum 2022. május 1. napjával 
számlavezető pénzintézetet váltott. A múzeum számlaszámának változását az 
intézmény  SZMSZ-ben át kell vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek 
kerültek.  
 
4.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő Dunaújvárosi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Házirendjének jóváhagyására 
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 220/2022. (V.19.) határozatában döntött a Dunaújvárosi Óvodában 
engedélyezett álláshelyek létszámáról. Az intézmény alapító okirata is módosult, 
melyről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 346/2022. 
(VI.16.) határozatában döntött. Az intézmény 2022. május 1. napjával számlavezető 
pénzintézetet váltott. Az óvodát érintő jogszabályi, személyi és egyéb változásokat 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendben is át kell 
vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek kerültek.  
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda nyitvatartási idejének meghatározására  
 
Előadó: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kovács Anita intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Gyenes Józsefné – a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14.  
A napirendi pont rövid tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 6.  melléklete meghatározza a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási 



időkeretét. Fenti törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a fenntartó 
dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A polgármester 
– a közgyűlés által átruházott hatáskörben – meghatározza az óvodák nyitva 
tartásának rendjét.  
 
6.Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvánnyal 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:  Várnai Gyula - elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14.  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaferr-Art Dunaújváros 
Alapítvány 2000-ben Közművelődési együttműködési megállapodást kötött. Az azóta 
történt változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
7.Javaslat a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány részére nyújtott támogatás 
elszámolásának elfogadására 
 
Előadó: a humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Meghívott: Várnai Gyula – elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 39/1999 KR 
számú rendelete alapján megkötött együttműködési megállapodás szerint 
rendszeres, éves támogatásban részesíti a Dunaferr-Art Alapítványt. 2021. évben az 
alapítvány 1.500.000,- forint támogatást kapott. A támogatási összeg felhasználásról 

szóló elszámolást az alapítvány elnöke megküldte. A Költségvetési és Pénzügyi 

Osztály a támogatásról szóló elszámolást mind számszaki, mind számviteli 
szempontból rendben találta.  
 
8.Javaslat a Zalagast Kft-vel közétkeztetési feladatok ellátására megkötött 
vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására 
 
Előadó:  az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a szociális, egészségügyi és lakhatási 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. 09. 14. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 09. 14. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 09. 14. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 09. 14. 
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzata a Zalagast Kft-vel kötött 
vállalkozási szerződés alapján látja el a köznevelési intézményekben, valamint az 
Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben a közétkeztetési feladatokat. A feladatellátási helyekben történt 
változások miatt a szerződés módosítása szükséges. 
 
Dunaújváros, 2022. szeptember 9. 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


