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Javaslat  
elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  számára  a  Dunaújvárosi  Főiskola
működése  korábban  is  különös  jelentőséggel  bírt  a  város  életében.  Büszkeség
számunkra, hogy a 2000. január 01-től önálló felsőoktatási intézmény 2016. január 01.
napjától immár egyetemi rangban működik városunkban.
A Dunaújvárosi Egyetem Dunaújváros és a régió megbecsült  felsőoktatási intézménye,
amelynek szerepvállalása messze túlmutat az oktatási-kutatási tevékenységen. 
Az eddigi évek során számtalan közös projektet valósított meg, rendezvényt szervezett
szoros  együttműködésben  az  Önkormányzat  és  a  felsőoktatási  intézmény.  A  városi
fejlesztések több projektjében konzorciumi, stratégiai partnerünk az Egyetem. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  elmúlt  öt  évben  támogatta  a
Dunaújvárosi Egyetem rektori vezetésének innovatív kezdeményezéseit (például Integrált
Szakképző  Központ  kialakítását  a  Bánki  Donát  Gimnázium és  Szakközépiskolával),  a
város és az egyetem fejlődését szolgáló elképzeléseit. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes egyetemi rendezvények jelentős
anyagi támogatója is.  

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  –  mint  a  Dunaújvárosi  Egyetem
együttműködő partnere – számára fontos, hogy az Egyetem a szellemi működés mellett a
város  felsőoktatási  intézményeként  megőrizze  stabilitását,  s  azt  egy hatékony,  fejlődő
gazdálkodás alapozza meg. 
Ez  utóbbi  feladatban  fontos  szerepet  tölt  be   a  kancellária  rendszere,   amely  az
egyetemen működő, olyan átfogó szervezeti egység, amely ellátja az intézményigazgatási
és  ügyviteli,  kommunikációs,  jogi  és  minőségirányítási  feladatait,   segíti  az  egyetem
vezetőinek,  testületeinek,  önálló  szervezeti  egységeinek,  bizottságainak tevékenységét,
koordinálja  az  egyetem  igazgatási,  iratkezelési  tevékenységét,  kapcsolatot  tart  az
intézményi fenntartó szervekkel. Kapcsolatot épít a helyi-, térségi-, regionális és országos
oktatási  szakmai  szervezetekkel,  intézményekkel,  önkormányzati  és  társadalmi
szervezetekkel, gondozza az egyetem külső kapcsolatrendszerét, felügyeli és szervezi az
intézmény ünnepélyeit, valamint központi rendezvényeit. 
A kancellár személye egyben biztosíték arra, hogy ez a sokrétű feladat a lehető legjobb
minőségben valósuljon meg a felsőoktatási intézmény és  kiemelt együttműködő partnere,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a Dunaújvárosi
Egyetem  – mint a város egyik meghatározó intézménye  – tekintetében  állást foglaljon a
további együttműködés elvi kereteinek meghatározása tárgyában. 

Az  előterjesztést  megtárgyalta  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  amelynek
elnöke a bizottság véleményét szóban terjeszti a T. Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé: 



HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017 (V.09.) határozata
elvi állásfoglalásra a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy
továbbra is szorosan együtt kíván működni a Dunaújvárosi Egyetemmel azzal,
hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  együttműködés
zálogának  tekinti,  hogy  a  Dunaújvárosi  Egyetem  kancellárja  olyan  személy
legyen, aki tiszteli Dunaújváros  Megyei Jogú Város polgárait és vezetőit, képes
az  egyetem  és  a  város  érdekeinek  összehangolásában  partneri  szerepet
betölteni és szerepet vállalni.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Egyetem  újra
megválasztott rektorát a továbbiakban is támogatja. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy a
határozatban foglaltakról a Dunaújvárosi Egyetem rektorát értesítse. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

           Határidő:    2017. május 15. 

Dunaújváros, 2017. május 09. 

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke


