
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSE  
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATI BIZOTTSÁGA 
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 

  (06-25) 544-100 
 e-mail: oktatasi@dunaujvaros.hu 
 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

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

2022. november 16-án (szerda) 15,00 órai kezdettel 
nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, Közgyűlési terem 
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a 
köznevelés intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési 
díjairól szóló 12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
Előadó: oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke  

 pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke    
 szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke   

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztály vezetője
 Péter Kata intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés az intézményi étkeztetési térítési 
díjak összegére tesz javaslatot 2023. január 1-jétől.  
 
 
2.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 
munkatervének jóváhagyására 

 
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 intézményigazgatója    
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16.  
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ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója  - a 

jogszabályoknak megfelelően - megküldte éves munkatervét.  
 
 
3.Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
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 
 Lénárt Eszter pénzügyi ügyintéző 

Meghívott: Gyenes Józsefné intézményvezető  

Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság   2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 2022. májusi ülésén döntött a Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvoda 2022. 08. 31. napjától történő bezárásáról, a telephely megszüntetéséről. 
Emiatt szükséges az önkormányzat és a Dunaújvárosi Óvoda előirányzatának 
módosítása. 
 
 
4.Javaslat a Pentele Baráti Kör 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:      Pálinkás Bertalan - elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Pentele Baráti Kör elnöke kéréssel fordult 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint a Régi 
dunapentelei történetek VI. kötete kiadásának költségeihez 321.400,- forint 
összegben támogatást kér. A támogatás kért összege a költségvetési rendeletben 
rendelkezésre áll. 
 
 
5.Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 
tartásáról kötött 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:  Stermeczki András – evangélikus lelkész 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság  2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Evangélikus 
Egyházközség 2017-ben Együttműködési megállapodást kötött az evangélikus 
templomban tartandó koncertek számáról, és egyéb feltételeiről. Az azóta történt 
változások indokolják a megállapodás felülvizsgálatát és az új szerződés 
megkötését. 
 
 
6.Javaslat a „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” 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 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző  
Meghívott:      Molnár József - elnök  
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság  2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16. 
 A napirendi pont rövid tartalma: A „Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület” elnöke 
kéréssel fordult Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mely szerint 
anyagi támogatást kér az egyesület tagjaként működő Dunaújvárosi Kosár Közösség 
részére klímaberendezés és kerekes kiskocsi eszköz beszerzésére.  
 
 
7.Javaslat az „ Adventi Forgatag” megrendezésére 

 
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 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző    

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a városi Advent 
rendezvénysorozat megrendezésének támogatásra irányul. 
 
8. Javaslat a „ Városrészi Advent” megrendezésére 

 
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 

 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott: - 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a városrészi Advent 
megrendezésének támogatásra irányul. 
 

9.Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő Dunaújvárosi Óvoda Pedagógiai Progamjának 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. 11. 16.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2022. 11. 16.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója a 
Dunaújvárosi Óvoda szervezeti átalakításának megfelelően újraalkotta pedagógiai 
programját.  

 
10.Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda 2021/2022-es nevelési évről szóló éves 
beszámolójáról  
 
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 2022.11.16.  
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója 
megküldte az intézmény 2021/2022-es nevelési évről szóló beszámolóját, amelyet 
tájékoztatásként terjesztünk Tisztelt Bizottság elé.  
 
11.Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola 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. 11.16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Petőfi Sándor Általános Iskola az idei évben is 
az evangélikus templomban szeretné megtartani hagyományos karácsonyi 
ünnepségét 2022. december 21-én. Az Evangélikus Egyházközséggel az 



evangélikus templomban 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.  
 
12.Javaslat az József Attila Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

   Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A József Attila Könyvtár 2022. május 1. napjával 
számlavezető pénzintézetet váltott. A könyvtár számlaszámának változását az 
intézmény SZMSZ-ben át kell vezetni, továbbá a dokumentumba függelékek 
kerültek. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés elszámolása miatt az ehhez 
szükséges kormányzati funkciókód kiegészítésre került az intézmény alapító 
okiratában. A változásokat az intézmény SZMSZ-ben is átvezetni szükséges. 
 
13.Javaslat az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 

   Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Farkas Lajos - igazgató 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés 
elszámolása miatt az ehhez szükséges kormányzati funkciókód kiegészítésre került 
az Intercisa Múzeum alapító okiratában. A változásokat az intézmény SZMSZ-ben is 
átvezetni szükséges. 
 
14.Javaslat a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2022. évi támogatására 
 
Előadó:  humán szolgáltatási főosztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető 
 Vabják Kitti intézményigazgatási ügyintéző 
Meghívott: Gachovetz Tibor – FMDE elnök 
Véleményező bizottságok: 
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2022. 11. 16. 
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 11. 16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 11. 16. 
A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnöke, 
Gachovetz Tibor azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az idei évben is 
támogassuk a „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” elismerés átadására 



szervezendő díjátadó ünnepséget. A kérelmezett összeg (100.000 Ft) Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Dunaújváros, 2022. november 11. 
 
 
                 Szántó Péter s.k. 
                                                                a bizottság elnöke 


