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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal megkötendő Együttműködési 
Megállapodás tervezetéről 
 
Előadó:  pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 
Előkészítő:  Szabó Imre főépítészi és pályázati osztályvezető  
 Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
Meghívott: -- 
Véleményező bizottság:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Fejér Megyei Önkormányzattal 
a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 “Fejér megyei identitás erősítése térségi 
szemléletben” című project keretén belül LED media felület elhelyezése tárgyában 
együttműködési megállapodás véleményezésére/ elfogadására/ megkötésére 
irányul. 
 
2.Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda 
költségvetési előirányzatának módosítására 

 
Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi bizottság elnöke 

 a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
Véleményező bizottságok: 

mailto:oktatasi@dunaujvaros.hu


oktatási, kulturális és társadalmi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója, azzal 
a kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a 
tagóvodák télapó ünnepségének megrendezéséhez nyújtson fedezetet. 
 
3.Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosítására 

 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Tóth Éva intézményvezető 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben 
foglalkoztatottak, 2022. 01. 01-től 20 %-os béremelésben részesültek. A József Attila 
Könyvtár alapító okiratban fel kell tüntetni az ezzel kapcsolatos kifizetéshez és 
elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. Fentiek miatt az intézmény 
alapító okiratát módosítani kell. 
 
4.Javaslat az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítására 

 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: Farkas Lajos intézményvezető 

Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben 
foglalkoztatottak, 2022. 01. 01-től 20 %-os béremelésben részesültek. Az Intercisa 
Múzeum alapító okiratban fel kell tüntetni az ezzel kapcsolatos kifizetéshez és 
elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. Fentiek miatt az intézmény 
alapító okiratát módosítani kell. 

5.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának 
módosítására 

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

 Péter Kata ügyintéző 

Meghívott: Őze Áron igazgató  
Véleményező bizottságok: 

oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Bartók Színház a Pentelei Klubházat a színház 



rezsi-kiadásainak csökkentése, valamint az ingatlan – a színház általi – 
kihasználatlansága miatt visszaadná DMJV Önkormányzata részére. A kulturális 
ágazatot érintő bérfejlesztéssel kapcsolatban az alapító okiratban fel kell tüntetni az 
ezzel kapcsolatos kifizetéshez és elszámoláshoz tartozó kormányzati funkciószámot. 
Fentiek miatt az intézmény alapító okiratát módosítani kell. 
 
6.Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítására  
 
Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati 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. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény a színházat fenntartó 
önkormányzatok számára a központi támogatás feltételeként írja elő az ún. fenntartói 
megállapodás megkötését. A Bartók Színházzal kötött fenntartói megállapodás 2022. 
december 31-én lejár. A szerződés módosítható, vagy új szerződés köthető.  
 
7.Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában fejlesztőpedagógus álláshely 
engedélyezésére 

 

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 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott:  Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója azzal 
a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek megfelelő szakszerű ellátása és 
fejlesztése érdekében 1 fő fejlesztőpedagógust alkalmazhasson, 1 fő kisegítő álláshely 
terhére. 

8.Javaslat a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési 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 főosztályvezető 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Demeter Szilárd főigazgató 



Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Petőfi Irodalmi Múzeum a Petőfi bicentenárium 
programjainak keretében utazó kiállítást rendez „Petőfi-busz” elnevezéssel, mely 
esemény Dunaújvárosba is ellátogat. A Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködési 
megállapodást szándékozik kötni Önkormányzatunk az esemény lebonyolításra. 
 
9.Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvánnyal megkötött támogatási 
szerződés 1. számú 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:      Gyöngyössy Csaba - kuratóriumi elnök  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 10. 19. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
 A napirendi pont rövid tartalma:A Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely 
szerint a 2022. május 6-án megkötött - Újvárosi Folklór c. rendezvényére vonatkozó - 
támogatási szerződés 5.2. pontjában szereplő határidőt módosítani szeretné. 
 
10.Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára 

 
Előadó:  a polgármester 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző 

Meghívott:      valamennyi intézményvezető 

valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője                  tisztségviselője 

Véleményező bizottságok: 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 10. 19. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 10. 19. 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 10. 19. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 10. 19. 
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2022. 10. 19. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az energiaárak változása miatti 
takarékossági intézkedések meghozatalára irányul. 
 
Dunaújváros, 2022. október 14. 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


