
    

T Á J É K O Z T A T Ó

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről,
és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról

Tisztelt Közgyűlés! 

A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Aktuális     pénzügyi     helyzet

2016.  évben  az  önkormányzat  likviditási  helyzete  biztonságos  volt.  A  szállítói
számlák  kiegyenlítése  ütemes,  fizetési  határidőkön  belül  megtörtént.  Az  évvégén
beérkezett  számlák  -  a  teljesítés  igazolás  megléte  esetén  -  teljes  körűen
kiegyenlítésre kerültek.

A szabadon felhasználható források a napi kifizetések fedezetét biztosítják. 
A  769/2016.  (  XII.  01.)  határozat  alapján  a  kincstárjegy  jegyzéséhez  szükséges
intézkedések  2016.  december  2-án  végrehajtásra  kerültek.  A  2017.  évi  nyitást
követően rendelkezésre álló fizetési-számla egyenlegből a betétlekötésre megtettük
a szükséges intézkedéseket.

AKTUÁLIS PÉNZÜGYI – KÖLTSÉGVETÉSI - ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK
ELLÁTÁSA

- A  tárgyévi  költségvetés folyamatos  nyomon  követése  biztosított,  a  6.
módosítás előkészítése folyamatban van.

- A  Közgyűlés  döntött  az  önkormányzat  számlavezető  pénzintézetének
változtatásáról és ennek eredményeként 2016. évvégén az OTP Bank Nyrt-vel
lezárult  a  szerződéskötés folyamata. A korábbi számlavezető K&H Bank Zrt-vel
a  számlavezetés  a  technikai  számlák  kezelésére  korlátozódott,  a  fizetési
számlák és alszámlák egyenlegeinek átvezetése 2017. január 2-i  értéknappal
megtörtént.  A banki feladatok ellátása az új számlavezetővel ( kisebb technikai
problémák mellett ) rendezett.

-  2017.  évi  költségvetés  előkészítése folyamatban  van.  A  részletes  adatok
kidolgozása a jelentős számú jogszabály változás miatt  többszöri  átdolgozást,
korrekciót igényel. 

-   Megkezdtük  az  évvégi  adatszolgáltatások  teljesítéséhez  szükséges
munkafolyamatokat: a december hónap számviteli feladatai után a negyedéves
és évvégi zárási feladatok következnek.



Ezzel párhuzamosan eleget teszünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény  57.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzat   általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások tekintetében az
éves  költségvetési  beszámolót  megalapozó  végleges  adatszolgáltatásnak,
melyet az erre kidolgozott informatikai  rendszerben kell teljesíteni a 2016. évi
tényadatok alapján. Az elszámolás  az állami támogatások felhasználásának
jogszerűségét hivatott alátámasztani.

- A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2016. év utolsó napjaiban
megkezdte  az  Önkormányzat  ellenőrzését,  mely  során  az  ellátott  feladatok
alapján  2015.  évben  igénybe  vett,  a  központi  költségvetésből  származó
támogatások  igénybevételének  és  felhasználásának  jogszerűségére  irányuló
hatósági ellenőrzést végez.
Az ellenőrzés a következő intézmények működéséhez kapcsolódóan felhasznált
állami támogatás jogszerűségét vizsgálja felül:
- Bölcsőde, 
- GESZ, 
- Óvoda.
A felülvizsgálat az alábbi jogcím tekintetében kért adatszolgáltatást :
 a 2015 évi Kvtv. 2. számú mellékletének III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása
 a  2015.  évi  Kvtv.  2.  számú  melléklet  II.  1.  Óvodapedagógusok,  és  az

óvodapedagógusok  nevelő  munkáját  közvetlenül  segítők  bértámogatása
jogcímhez kapcsolódóan.

Az adatszolgáltatásnak az érintett intézmények bevonásával teszünk eleget.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2016. december 15-e és 2017. január 19-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk
(180 db, 346,699 m2, br. 4.165.079,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közleke-
dési táblák helyreállítása (br. 1.512.597,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások: 
Hengerész u. zúzottkő parkoló kialakítása br. 2.494.641,-Ft, 
Váci M. u. zöldséges és gyógyszertár között
beszakadás helyreállítása br. 50.215,-Ft, 
Piac tér térkő burkolat helyreállítása br. 95.420,-Ft, 
Polgármesteri Hivatal előtti járdasüllyedés helyreállítása br. 50.742,-Ft, 
Vasmű út 39-41. előtt megsüllyedt víznyelőrács helyreállítása br. 129.680,-Ft, 
Mikszáth K. u. 16. megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 75.103,-Ft, 
Temető u. - Vadvirág u. akna fedlap helyreállítása br. 329,103,-Ft, 
Dózsa Gy. út erdei tornapálya előtti víznyelő helyreállítása br. 149.111,-Ft, 
Dunasor 5. előtti járdaburkolat helyreállítása br. 695.673,-Ft, 
Városháza téren térkőburkolat helyreállítása br. 335.722,-Ft, 
Császártanyák u. zúzottkövezése br. 918,171,-Ft, 
Gutenberg közben víznyelő szintre hozása br. 136.427,-Ft, 
Esze T. u. - Táncsics M. u. süllyedés helyreállítása br. 185.227,-Ft, 
Vasmű út 53. előtti útjavítás br. 116.583,-Ft, 
Weiner T. krt. nagy parkoló zúzottkövezése br. 1.640.341,-Ft, 
Tanya u. 1055 hrsz.-hoz vezető út zúzottkövezés br. 1.687.858,-Ft, 
Római krt. 31. buszöböl süllyedés br. 167.996,-Ft, 
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Görbe u. 2/a. közműfedlap szintre hozása br. 142.154,-Ft, 
Római krt. 11. járda helyreállítása br. 100.245,-Ft, 
Nyárfa u. 24. fedlap szintre hozása br. 137.201,-Ft, 
Martinovics I. u. 27. buszváró üvegezés br. 33.348,-Ft, 
Vasmű tér buszváró üvegezés br. 206.665,-Ft, 
Hunyadi J. út beszakadás br. 402.125,-Ft, 
Csónakház előtti lépcső javítás br. 295.101,-Ft, 
Budai N. A. útról nyíló út zúzottkövezése br. 2.107.142,-Ft, 
Burkolatjel festések br. 14.304.302,-Ft,
Erdősor csatorna beszakadás br. 146.596,-Ft, 
Baracsi út Penny bejáró víznyelő javítása br. 207.508,-Ft, 
Dózsa Gy. út 7-11. térkő javítása br. 118.220,-Ft, 
Vasmű út Interspar előtt akna beszakadás br. 108.883,-Ft, 
Temető u. 52.2 db víznyelő javítása br. 123.532,-Ft, 
Esze T. u. - Táncsics M. u. járda javítása br. 341.090,-Ft, 
Liget köz 3. térkő javítása br. 137.057,-Ft, 
Batsányi J. u. 4. útsüllyedés br. 1.642.303,-Ft, 
Liget köz 1-4. térkövezés br. 2.083.426,-Ft,
Fáy A. u. 6. járda térkövezése br. 9.982.415,-Ft,
Krúdy Gy. sor 9. járda javítás br. 8.483.183,-Ft, 
Tavasz u. 3. járda javítása br. 3.426.889,-Ft, 
Lilla közi lépcső felújítása br. 9.128.988,-Ft, 
Lajos király krt. 10-12 járda javítása br. 6.573.110,-Ft,
Lajos király krt. 23-2. közötti úttest felújítása br. 3.054.596,-Ft, 
Lajos király krt. 17-23. járda felújítása br. 3.041.077,-Ft, 
Mikszáth K. u. felújítása br. 11.274.844,-Ft,
Pentelei M. J. u. felújítása br. 8.338.516,-Ft, 
Martinovics I. u. 14. járda felújítása br. 457.354,-Ft, 
Batsányi J. u. 27. járda felújítása br. 1.059.589,-Ft, 
Kallós D. u. 28-26. járda felújítása br. 1.595.029,-Ft, 
Gárdonyi G. u. járda térkövezése br. 9.992.154,-Ft, 
Martinovics I. u. 18. járda javítása br. 166.117,-Ft.

- A Dunanett Nkft. telephelyén található raktárépület helyreállítása, statikai rendbeté-
tel, tető-felülvilágító ablakok cseréje.- br. 63.500.000.- Ft

- Víziközmű rekonstrukciós munkák I. ütem :
Papírgyári úton meglévő NA 200-as vezeték csere I. ütem -  br. 9.523.005.- Ft
Építők útján lévő víztorony felületének javítása  br.17.988.280.- Ft
Építők úti vízvezeték csere -  br.9.310.420.- Ft
Építők úti NA 300-as csatorna csere .-  br.3.306.445.- Ft

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Lombgyűjtési munkák
- Fakitermelési tervnek megfelelően erdőművelés (32A, 29A, 27E erdőrészletekben)
- Rágcsálók elleni védekezés továbbra is folyamatos.

Vasvári Általános Iskola tanulóbútorok beszerzése        1 328 204 Ft
Vasvári Általános Iskola Politechnika épület trapézlemez fedés 633 131 Ft
Napraforgó Bölcsőde járda felújítása 893 031 Ft
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Lakások felújítása: 
Szórád M. út 38.4.1. 2 230 500 Ft
Római krt. 16.2.3.    492 915 Ft
Duna sor 29.2.3.    433 183 Ft
Semmelweis u. 4.1.1. 1 682 126 Ft

Állategészségügy

Állategészségügyi tevékenység keretén belül a gyepmesteri telep folyamatos nyitva
tartását folyamatosan biztosítottuk, állatbetegség gyanúja esetén a befogott állatok
megfigyelését, valamint az elhullott állatok elszállítását. A szervezett veszettség elle-
ni védőoltást az állatorvosok saját hatáskörben végezték el. A kedvtelésből tartott ál-
latokra érkezett panaszokat minden indokolt esetben kivizsgáltuk. 
Az ebösszeírás folyamatos frissítés alatt van, az összeírás óta a bejelentett elpusz-
tult ebeket feljegyezzük. 
A  gyepmesteri  telep  főépületének  tető  javítására  a  2016-os  költségvetésből
2.873.753,-Ft összeget különítettünk el. 

Egyéb város-és községgazdálkodás

A köztéri játszótereink folyamatos üzemeltetését biztosítottuk. A játszóterek állapotát
rendszeresen ellenőriztük, a szükséges eszközjavításokat a DVG Zrt. elvégezte. A
javítási, karbantartási munkákra 2016-ban 7.177.177,- Ft összeget költöttünk. 
2016-ban egy új 4 elemből álló játszóteret telepítettünk 1.171.569,-Ft összegben a
Szalki-sziget kemping területén. Áthúzódik a 2017. évre 2 db játszótér telepítése a
Tavasz  utcában és  a  Bocskai  utca  14 mögötti  udvarban.  A telepítési  munkák 2.
538.336,- Ft összegből fognak megvalósulni.
A rongált padok, köztéri berendezések javítása folyamatos ütemben halad. Köztéri
műtárgyak karbantartására eddig 9.233.218,- Ft-ot költöttünk.
Új közterületi padok telepítésére és cseréjére 2016-ban 6.229.237,-Ft-ot költöttünk.
Összesen 50 db új Urban típusú padot rendeltünk, melyből 30 db már kihelyezésre
került.

Közterület-felügyelet

A rendőrség felkérésére, illetve rendvédelmi feladatok ellátása céljából rendszeresen
részt vettek közös szolgálatokban a piac és környéke közrendjének fenntartása érde-
kében,  valamint  az  ünnepeket  érintő  terrorfenyegetettség  miatt  elrendelt  fokozott
gyalogos járőrszolgálat keretében.
Felügyelőink rendszeresen részt vettek a polgárőrséggel és rendőrséggel közösen a
városi  rendezvények rendjének és biztonságának biztosításában, illetve azon ren-
dezvények biztosításában melyeken a társszervek segítségüket kérték. 
2016-ban  célul  tűztük  ki  a  közterület-használatok  befizetési  arányának  javítását,
melynek során a használók körében fokozottan ellenőrizték a helyszíneken a befize-
tések  meglétét  és  a  használatok  szabályszerűségét.  Szolgálati  gépjárművükkel
számtalan esetben segítették a hivatal munkáját, ha kellett hatósági tanúként működ-
tek közre egy-egy eljárásban. 
2016-ban 40 elhagyott autó tulajdonosát szólították fel a gépjármű közterületről törté-
nő elszállítására vagy az autó le műszakiztatására. Ezek az intézkedések 14 esetben
eredménytelenek voltak, így ezeket az autókat a közterületről el kellett szállíttatni.
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Közlekedési szabálysértések esetében 161 esetben került helyszíni bírság kiszabás-
ra. Kutyás szabálysértések miatt 18 esetben szabtak ki helyszín bírságot a felügye-
lők. 

Közterület alkoholfogyasztás ügyében a legjellemzőbb időszakokban rendszeresen
ellenőriztek a problémás területeken.  Szeptemberben már több mint egy évtizede
részt vesznek évről-évre az iskolák gyalogos közlekedési megközelítésének biztosí-
tásában, így történt ez 2016-ban is. A rendőrség, polgárőrség, városőrség és közte-
rület-felügyelet közösen látta el ezt a feladatot. 

Közbeszerzésel kapcsolatos információk:

„  Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak házior-
vosi  és gyermekorvosi  ügyelet,  valamint  a településen a felnőtt  és gyermek
ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való
teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. november 2. napján az ajánlatté-
teli felhívás és közbeszerzési dokumentumok Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének 632/2016. (X.20.) határozatában megjelölt gazdasági szereplők, valamint
az eljárás iránt érdeklődők részére történő megküldésével.
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlat került benyújtásra.

A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján a Kbt. 76. § (2) bekez-
dés c) pontja szerint az Inter Ambulance Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165.I.em.5.)
ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat, mely alapján Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése 816/2016. (XII.15.) határozatával a közbeszerzési eljá-
rás nyertesének nyilvánította.
A Feladat átadási szerződés aláírása folyamatban van.

„  Dunaújváros villamos energia beszerzése”

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. november 2. napján az ajánlatté-
teli felhívás és közbeszerzési dokumentumok Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének 642/2016. (X.20.) határozatában megjelölt gazdasági szereplők, valamint
az eljárás iránt érdeklődők részére történő megküldésével. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat került benyújtásra.
 
A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat alapján a Kbt. 76. § (2) bekez-
dés c) pontja szerint az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat, mely alapján Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése 815./2016. (XII.15.) határozatával a közbeszerzési eljá-
rás nyertesének nyilvánította.

A villamosenergia értékesítési szerződés aláírása folyamatban van.
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 858/2016.(XII.15.) határozatával elfo-
gadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a közbeszerzési eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevé-
ben eljáró, illetve az eljárásban bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi
körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét magában foglaló – Közbe-
szerzési Szabályzatát 2017. január 2-ai hatályba lépésével. Egyben DMJV Közgyű-
lése 507/2012.(XII.13.) határozatát és annak mellékleteit hatályon kívül helyezte.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 859/2016.(XII.15.) határozatával elfo-
gadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzatot, mely
2017. január 2-től hatályos.

A TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában fe-
lelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ár-
ajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére került sor. Az ajánlattételi
határidő 2016. november 30. volt. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 798/2016.(XII.15.) határozatával a ki-
küldött ajánlatkérésekre beérkezett ajánlatok alapján az Ész-Ker Kft.-t (1026 Buda-
pest, Pasaréti út 83.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági
szervezetet nyilvánította nyertesnek.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 814/2016.(XII.15.)  határozatával  a
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 12 db kamerával való bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el és 2016. december 23-án az ajánlat-
tételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok ajánlattevők  részére  megküldésre
kerültek.

2017. január 6. 10.00 óráig az ajánlattételi határidő lejártáig 2 db ajánlat benyújtására
került sor, mely bontási jegyzőkönyvben rögzítésre került. Jegyzőkönyv készült az
ajánlattételi határidő lejárta után érkezett 1 db ajánlat beérkezéséről.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi
Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megjelent pályázatok
vonatkozásában  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált
Területi Programjának (továbbiakban: ITP) végrehajtásával kapcsolatban az alábbi
feladatok kerülnek végrehajtásra:

TOP-6.1.5-  15  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés - Magyar út, Szigeti út és a Ruhagyári út felújítása

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
455 M Ft, a támogatási szerződés megkötése megtörtént.

TOP-6.2.1-15  Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások  fejlesztése -  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  Makk
Marci Bölcsőde tagintézményének energetikai felújítása és korszerűsítése
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A  támogatási  kérelem  kedvező  elbírálásban  részesült,  a  támogatási  szerződés
hatályba lépett, a projekt megkezdődött. Az elnyert támogatási összeg a támogatási
kérelemben  megjelölt  összeggel  megegyezően  296  260 000,-Ft.  A  Közgyűlés
októberi  döntése  alapján  folyamatban  van  a  Vasmű  u.  41.  Kft  konzorciumi
partnerként történő bevonásának ügyintézése a Közreműködő Szervezetnél.

TOP-6.2.1-15  Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza,
Napsugár) energetikai felújítása és korszerűsítése

A  támogatási  kérelem  kedvező  elbírálásban  részesült,  a  támogatási  szerződés
hatályba lépett, a projekt megkezdődött.  Az elnyert támogatási összeg a támogatási
kérelemben  megjelölt  összeggel  megegyezően  280  740 000,-  Ft.  A  Közgyűlés
októberi  döntése  alapján  folyamatban  van  a  Vasmű  u.  41.  Kft  konzorciumi
partnerként történő bevonásának ügyintézése a Közreműködő Szervezetnél. 

TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása 
A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
900 723 000,- Ft, a támogatási szerződés megkötése megtörtént.

TOP-6.4.1-15  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés -  Fenntartható  városi
mobilitási terv elkészíttetése
A  támogatási  kérelem  benyújtása  megtörtént  és  a  projekt  kedvező  elbírálásban
részesült. A támogatási összeg az igényelt összeggel megegyezően 31 109 740,- Ft,
a  támogatási  szerződés  megkötése  megtörtént.  A  projekt  2016.  augusztus  8-án
megkezdődött, a vállalt projekttevékenységek folyamatban vannak.

TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – 

A prioritási soron három projekt általános iskolák  - a Dózsa György Általános Iskola,
Vasvári  Pál  Általános  Iskola,  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  –  felújítása  és
korszerűsítése céljából került benyújtásra 2016. június 30-án. 
A  negyedik  projekt  a  TOP-6.2.1  prioritási  sorhoz  kapcsolódóan  a  Dunaújvárosi
Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza,  Napsugár) energetikai  felújítása céljából  került
benyújtásra szintén 2016. június 30-án.

Mindegyik  támogatási  kérelem  kedvező  elbírálásban  részesült.  Valamennyi
támogatási szerződés megkötése megtörtént.
A Dózsa György Általános Iskola felújítására  benyújtott  támogatási  kérelemre
238 423 333,-Ft, a Petőfi Sándor Általános Iskola felújítására benyújtott támogatási
kérelemre 259 000 000,-  Ft,  a  Vasvári  Pál  Általános Iskola  felújítására  benyújtott
támogatási  kérelemre  298 210 333,-  Ft,  a  Dunaújvárosi  Óvoda  energetikai
felújítására benyújtott támogatási kérelemre 154 000 000,-Ft támogatási forrást ítélt
az Irányító Hatóság.

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
205 000 000,-Ft, a támogatási szerződés megkötése megtörtént.
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TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében

A Fejér Megyei Kormányhivatallal a konzorciumban megtörtént a támogatási kérelem
benyújtása, mely kedvező elbírálásban részesült. A támogatási összeg az igényelt
összeggel megegyezően 620 000 000,-Ft. A támogatási szerződés aláírásra került, a
projekt 2016. szeptember 1-én megkezdődött.

A  projekt  pályázati  feltételek  alapján  megszabott  mérföldköveinek  teljesítése
érdekében  a  vállalt  projektfeladatok  elvégzése  szükséges,  melyek  folyamatban
vannak.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Az Emberi  Erőforrások Minisztériuma megbízásából Líborné Putnoki Edit szakértő
vizsgálatot végzett a József Attila Könyvtárban. A vizsgálat arra irányult, hogy megál-
lapítsa, hogy a könyvtár megfelel-e a nyilvános könyvtári ellátásról szóló könyvtári
alapkövetelményeknek.
A főbb megállapítások:
- a  könyvtár  működéséhez  szükséges  alapdokumentumok  megvannak,  azok
megfelelnek a követelményeknek.
Hiányosságok:
- az épület nem akadálymentes,a könyvtár állományának számítógépes feldol-
gozása nem illeszkedik az országos rendszerekhez,a könyvtári polcrendszer régi, el-
avult.
A szükséges intézkedésekről, azok ütemezéséről a februári ülésre előterjesztés ké-
szül. (a vizsgálati adatlap a tájékoztató mellékletét képezi)

2016. december 22-én érkezett Dr. Lénárt Ferenc ügyvéd úr levele, melyben Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatala minden tiszt-
ségviselőjének, alkalmazottjának, a Bizottságoknak és a Közgyűlésének támogató
segítségét köszöni meg a Zöld Rendelő megvásárlásának támogatásáért. (a levél a
tájékoztató mellékletét képezi)

2017. január 9-én érkezett Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatójának levele,
melyben Polgármester Úrnak és a Közgyűlés valamennyi tagjának támogatását kö-
szöni meg lakásvásárlási ügyében. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

2017. január 10-én érkezett Csordás Ágnes Katalin a Magyar Védőnők Egyesülete
elnökének köszönő levele az elmúlt évben nyújtott támogatásért az újabb bérkiegé-
szítés megvalósításában. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2016. december 15. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
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Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- az Október 23. tér 9.  tér mögötti  elkerített  sportpályával  kapcsolatos kérdésére

adott tájékoztatás.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a stadionfejlesztés és a jövőbeni labdarúgás támogatására,
- az Északi Városrész csatornázására, a Táborállás csapadékvíz elvezetésére,
- a kábítószer ellenes fórummal kapcsolatos kérdésére,
- az önkormányzat  költségvetési  tájékoztató készítésére vonatkozó észrevételére

adott válasz.

Tisztelt Közgyűlés!

A két ülés közötti tájékoztatót a közgyűlési postázást megelőző napon az előzetes
törvényességi vizsgálat és az azt követő aláírás miatt csütörtökön délután lezártuk.

Ha  az  aláírást  követően  érkezik  olyan  anyag,  illetve  információ,  amelyet  még  a
postázásig szerepeltetni tudunk a mellékletek között,  akkor a kipostázott napirendi
pont ezt tartalmazza, az arra való hivatkozás nélkül.

Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.

Dunaújváros, 2017. január 13. 

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.   
    polgármester
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