
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! 

Az Adóhatósági Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A rendszeresen végzett hatósági munkán túl, a két közgyűlés közötti időszakban az
alábbi feladatokat láttuk el.
A 2016. december 20-ai határidőt követően 2017. januárban adóhatóságunk 505 db
iparűzési adófeltöltési kötelezettségről szóló bevallást dolgozott fel. 

Megtörténtek  a  2016-os  adóév  zárási  és  évváltási  munkálatai.  A  Magyar
Államkincstár  felé  eleget  tettünk  a  jogszabályban  előírt  adatszolgáltatási
kötelezettségeinknek.

Számlavezető pénzintézet váltása okán a befizetésekre szolgáló postai utalványok
engedélyeztetési eljárását lefolytattuk, és a csekkek gyártására megbízást adtunk.
 
A  megváltozott  számlaszámokra,  valamint  a  jogszabályváltozásokból  adódódó
adózói kötelezettségekre felhívtuk adózóink figyelmét adóhatósági honlapunkon.

Ez  évtől  bevezetésre  kerülő  elektronikus  ügyintézés  technikai  feltételeinek
megteremtésével  kapcsolatos  eljárásokat  kezdeményeztünk,  eleget  tettünk  a
megszabott feltételeknek. 
Kidolgoztuk  az  elektronikus  nyomtatványokat,  azok  kitöltési  útmutatóit,  illetve  a
meglévő bevallási, bejelentési nyomtatványok frissítése és módosítása is megtörtént.
Az  elektronikus  ügyintézés  beindításának  további  feltétele  még a  nyomtatványok
bevizsgálása, valamint a gépi ügyfélkapu kialakítása, melyek folyamatban vannak.

Az ingatlan-nyilvántartás adatainak változása, pl. helyrajzi számok módosulása okán
-  melyek  az  adózók  részéről  nem  kerültek  bejelentésre  –  az  adókötelezettséget
megállapító  határozat  helyes  adattartalma  céljából  adatfrissítést  végeztünk  a
számítógépes adónyilvántartásban.  

Az  ez  évben  tervezett  ASP csatlakozás  fontos  folyamatának,  az  adatállományok
megfelelő  és  teljes  körű  átforgatásának  céljából  az  ÖNKADÓ  nyilvántartásban
adattisztítást végeztünk ezen időszakban is.
 
A márciusban teljesítendő adóbefizetésekről szóló adózói tájékoztatót elkészítettük.
Az ez évtől  hatályos új  építményadó rendelet  okán az adózók részére ezzel  egy
időben  kiadásra  kerültek  az  adókötelezettséget  megállapító  határozatok,  melyek
száma 7590 db.
A  gépjárműadó  ez  évi  kötelezettségeiről  szóló,  illetve  adókötelezettséget
megszüntető  5450  db  határozat  is  nyomtatásra  került,  melyet  az  ügyfelek  az
egyenleg értesítővel együtt, a napokban  kézhez kapnak.



Gépjárműadó  mentesség  megállapítása  okán  egy  kérelmet  terjesztettünk  fel  a
NRSZH-hoz orvosi szakvélemény készítés céljából. 

Megkeresésre 83 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk.

Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzést 14 vállalkozásnál végeztünk ez időszakban,
melyből 10 jegyzőkönyvvel lezárásra került.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2017. január 19-e és 2017. február 16-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk (16
db, 27,73 m2, br. 539.693,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák
helyreállítása (br. 1.299.446,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások:
Gárdonyi G. u. 3. balesetveszélyes járda javítása      br. 859.086,-Ft,
Venyimi út 8. előtti beszakadt víznyelő javítása      br. 111.441,-Ft,
Neumann J. u. mögötti rakodó út helyreállítása      br. 950.506,-Ft,
Dózsa Gy. út - Kék Duna előtti beszakadás helyreállítása        br. 55.985,-Ft,
62-es út Pálhalma előtti buszvárókra tilos a dohányzás felirat kirakása    br. 5.105,-Ft,
Vasmű út - Ady E. u. buszváró megrongált fém elemének rögzítése        br. 7.612,-Ft,
62-es út Pálhalma előtti 2 db buszváró cseréje újra   br. 2.815.167,-Ft.

A 2017. január 18-án aláírt szerződés alapján a DVG Zrt. kivitelezésében 7.144.565,-
Ft értékben elkezdődött a Vasmű út 10. alatti orvosi ügyelet felújítása.

A DVG Zrt elkészítette az 5 db közterület alakítási tervet, hogy később parkolókat
alakíthassunk ki az érintett területeken.
A Gerle utca csapadékvíz elvezetési terve elkészült.
Az aszfaltos kerékpárút felújítás részben elkészült, festési munkák még hiányoznak.
A Szent György utca – Toldi köz út és parkoló építés építési engedélyét kiadta a ha-
tóság.

Közbeszerzést érintő feladatok:

„  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.)
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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 ellátási szerződés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
Inter Ambulance Zrt. között 2017. január 5-én került aláírásra. 

„  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 Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkor-
mányzata és az MVM Partner Zrt. között 2017. január 9-én került aláírásra.

DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri Hivatala 2017. évi közbeszerzési
tervének előkészítése

DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri Hivatala 2017. évi közbeszerzési ter-
vének előkészítése előkészítési feladata, az igények felmérésével kezdődik.
Megküldésre kerültek a 2017. évi közbeszerzési terv előkészítését szolgáló – külön
DMJV Önkormányzatra és külön DMJV Polgármesteri Hivatalra vonatkozó – segéd-
táblázatok DMJV Polgármesteri Hivatala osztályai részére, hogy a Kbt. 42. §-ában
foglaltak alapján a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési igényüket – külön DMJV Ön-
kormányzata és külön DMJV Polgármesteri Hivatala, mint ajánlattevőre vonatkozóan
– állítsák össze, és nemleges válasz esetén is szíveskedjenek megküldeni  2017.
február 15. 16:00 óráig elektronikusan kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu címre, vala-
mint papír alapon, aláírásokkal ellátva a Városfejlesztési Igazgatóság, Városüzemel-
tetési és Beruházási Osztály részére 2017. február 15. napján 16:00 óráig leadni.

Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti el-
járásrendben lefolytatott, nyílt [Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési eljá-
rást kezdeményezett 2016. december 23. napján az ajánlattételi felhívás és közbe-
szerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvetlen, egyidejű megküldé-
sével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017. január 6. 10:00 óráig 2 db, azaz kettő darab
ajánlatot nyújtottak be.
A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatok értéke-
lésére került sor. Ezt követően a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredmé-
nyéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelem-
mel  a  legkedvezőbbnek  tekinthető  ERANDO  Biztonságtechnikai  Tanácsadó és
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Kereskedelmi Kft. (1182 Budapest,  Darányi  Ignác utca 12.)  ajánlattevőt  a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívás-
ban előírt igazolások benyújtására kértük fel.

Az igazolások benyújtására adott határidő lejártáig, 2017. január 25. 12:00 óráig az
ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  (1182 Budapest,
Darányi Ignác utca 12.) ajánlattevő nyilatkozott a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint be-
nyújtandó iratok vonatkozásában, hogy az eljárásban benyújtott ajánlata tartalmazza
a  műszaki,  illetve  szakmai  alkalmassági  követelmények  teljesítésének  igazolását
(ajánlata 17-18. oldal), melyet irányadónak tekintenek továbbra is, így az ajánlatában
benyújtott igazolások alapján bírálja el az Ajánlatkérő az ajánlatát.

A közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányuló közgyűlési előter-
jesztés határozati javaslat tervezete alapján az  ERANDO Biztonságtechnikai Ta-
nácsadó és Kereskedelmi Kft.  (1182 Budapest, Darányi Ignác utca 12.) által be-
nyújtott ajánlat érvényes, és tekintve, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró ok –
vagyis ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai  rendszerek
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással – tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása

DMJV Közgyűlése az 50/2017.(I.19.) határozatában döntött arról, hogy az „irodatech-
nikai berendezések, valamint informatikai berendezések bérlése teljes körű üzemel-
tetési  szolgáltatással”  tárgyban közbeszerzési  eljárás lefolytatásával  választja ki  a
szolgáltatót, ezért a Kbt. második rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 8. §
(1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárást kezdeményez. Jelen közbeszerzést a
Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közösen valósítja meg. 
Ajánlatkérőként a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat jár el önmaga és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében. 
A közbeszerzési eljárás megindításáról a 2017. február 16-ai közgyűlés dönt. 

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Időskorúak egyösszegű támogatása

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
35/2015. (XII.  18.) önkormányzati  rendelete 22. § (1) bekezdése alapján évente -
karácsony ünnepe alkalmából  -  támogatásban kell  részesíteni  azt  a  dunaújvárosi
bejelentett  lakóhellyel  rendelkező  személyt,  aki  részére  tárgyévben  a
Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  -  a  kiskorú  árvaellátásban  részesülők  kivételével  -
ellátást  folyósít,  amennyiben ellátásának összege nem haladja meg a mindenkori
öregségi  nyugdíjminimum  hétszeresét  (mely  jelenleg  199.500,-  Ft).  A  támogatás
összege személyenként 5.000,- Ft. 
A támogatási összeget postai úton kell folyósítani azon személyek részére, akiknek
jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címük
megegyezik bejelentett lakóhelyükkel. A jogosultakról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
hivatalosan értesítette önkormányzatunkat.  Amennyiben az Igazgatóság által közölt
folyósítási cím megegyezett a dunaújvárosi bejelentett lakcímmel, úgy az 5.000,- Ft
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összegű  támogatást  külön  értesítés  nélkül  postai  úton  megküldtük  11.792  fő
érintettnek, melyből több mint 300 fő támogatása visszaérkezett.  Ebből 14 fő részére
újból kiutaltunk a támogatást, míg 31 fő házipénztárban vette át támogatását.
Aki  a  fenti  támogatotti  körbe  tartozik,  de  nem  kapott  támogatást,  kérelem
benyújtásával  igényelnie  kell  a  juttatást  Dunaújváros  MJV Polgármesteri  Hivatala
Szociális  osztályán  2017.  február  1-jétől  2017.  február  28-áig.  2017.  február  első
hetében több mint 50 fő időskorú személy nyújtott be kérelmet a Szociális osztályon.

2.  Kifizetett  támogatások  2017.  01.  01.  napjától  2017.  01.  31.  napjáig  (az
adatokat lásd: ezer forintban)

A Szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2017. január hónapjában
az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Megnevezés Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat

Teljesítés Százalék

Albérleti hozzájárulás 468 39 8,33
Első újszülött tám. 381 0 0

Átmeneti segély+idősk. 105000 6290 5,99

Rendkívüli gyermekvéd. 20800 3165 15,21

Iskoláztatási támogatás 3000 0 0

Gyógyszerköltség 12240 1622 13,25

Helyi lakásfenntartási tám. 36000 2505 6,95

Mozijegy 12960 1080 8,33

Védőháló Alapítvány 20000 0 0
Szünidei étkeztetés 8000 0 0
Összesen: 218849 14701 6,71

3. Szünidei gyermekétkeztetés

A 328/2011.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  13/A.  §  (3)  bekezdése  alapján a települési
önkormányzat köteles megszervezni a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről
szóló  miniszteri  rendeletben  meghatározott  őszi,  téli  és  tavaszi  tanítási  szünet,
valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárva  tartásának  időtartama  alatti  munkanapokon,  és  a  nyári  tanítási  szünet
időtartama  alatt  legalább  43  munkanapon,  valamint  az  ezen  időtartamra  eső,  a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  2017.  évben  is  készül  a
gyermekek szünidei étkeztetésére. A Szociális osztály március hónapban kéri be a
szülők/törvényes képviselők nyilatkozatait étkeztetési igényükről. 

4. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk természetbeni kulturális jutatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az  „ingyenes  mozijegyeket”  azon  személyek  részére,  akik  a  Szociális  osztály
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hatósági  nyilvántartásában  szerepelnek,  és  tárgyévben  jogerős  határozat  alapján
valamilyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 
Az alábbi táblázat a Szociális osztályon személyesen mozijegyet igénylők számáról
ad teljes áttekintést:

Hónap Igénylők száma
               2014. szeptember 453 fő
               2014. október 464 fő
               2014. november 503 fő
               2014. december 488 fő
               2015. január 465 fő
               2015. február 537 fő
               2015. március 490 fő
               2015. április 485 fő
               2015. május 412 fő
               2015. június 503 fő
               2015. július 621 fő
               2015. augusztus 595 fő
               2015. szeptember 545 fő
               2015. október 607 fő
               2015. november 616 fő
               2015. december 693 fő
               2016. január 473 fő
               2016. február 617 fő
               2016. március 601 fő
               2016. április 585 fő
               2016. május 653 fő
               2016. június 503 fő
               2016. július 713 fő
               2016. augusztus 777 fő
               2016. szeptember 723 fő
               2016. október 679 fő
               2016. november 729 fő
               2016. december 777 fő
               2017. január 537 fő

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már 550-600 fő veszi  igénybe a
szolgáltatást a több mint másfél éve indult program alapján. Az említetteken túl - az
önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum Kft. között létrejött szerződés alapján - külső
filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjóléti
intézményekben  (pl.:  ESZI,  MRE  Drogambulancia,  Családok  Átmeneti  Otthona,
Hajléktalan Ellátó Centrum, Jószolgálati Otthon). 
A benyújtott igazolások szerint a külső vetítés száma már meghaladta a 70-et.

5. Kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos információk: 

A  Nemzeti  Művelődési  Intézet  még  2013-ban  indította  útjára  a  Kulturális
Közfoglalkoztatási  Programot.  A program folytatásaként  idén már az V.  Kulturális
Közfoglalkoztatási Program kezdődik el 2017. március 1-jén.
A projekt keretében munkanélküli személyek közfoglalkoztatás útján heti 40 órában
látják kulturális közfeladataikat. A projektet teljes egészében a központi költségvetés
finanszírozza,  így  a  munkabérekre  önkormányzatunknak  nem  kell  fedezetet
biztosítania. 
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Amennyiben  önkormányzatunk  jelentkezését  elfogadják  a  projekt  2  fő
foglalkoztatására (közösségi munkás munkakörben) nyílik lehetőség.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 181/2016. ( II.17.) számú határozata 
1. pontjában hozzájárult „A Jövő Oktatásáért” Alapítvánnyal szemben folytatott eljá-
rás lezárásához azzal, hogy az alperes a felszámolási eljárásban elismert követelé-
sek kiegyenlítése után a fennmaradó összeget kártérítés címén megfizeti Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az eljárás megszüntetésre került, a fel-
számolási eljárást a Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk. 692/2013/26/I. számú vég-
zésével jogerősen 2016. december 28. napjával lezárta. 

Az alapítvány felszámolója, a Budapest Holding Zrt. 2017. 01. 31-én 3.509.805,- Ft 
összeget átutalt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 

Január 31-én érkezett Rajnai István, a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános
Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatójának beköszönő levele azon al-
kalomból, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszervezésének eredmé-
nyeként az iskola átkerült a Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz. (a levél a tájékoz-
tató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017. január 19. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- az önkormányzati lakások felújítására vonatkozó válasz,
- a  Lőtér  működésével  kapcsolatos  kérdésére  a  Dunaújvárosi  Lövész

Sportegyesülettől érkezett ,
- a Lőtér jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos kérdésére a Főépítészi, Építésügyi és

Környezetvédelmi Osztálytól érkezett válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Fáy András utca 1-3. szám mögötti parkoló problémákkal, valamit cölöpözéssel,
- a  Martinovics  Ignác  u.15-25.  szám  mögötti  szervízút  forgalmi  rendjével,  és  a

lépcsőházak előtti járdaszakasz javításával kapcsolatban adott tájékoztatás.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a Latinovits utca 4-6. számnál elhelyezett hulladék elszállításával,
- a Szórád Márton út 40-46. szám alatti győri panelek felújításával,
- a Kossuth Lajos utca 2. szám és a Bartók Béla utca közötti parkolók tervezésével,
- a  Latinovits  Zoltán  utca  és  Krúdy  Gyula  sor  közötti  útszakasz

sebességcsökkentési lehetőségeivel, 
- az  Erste  Bank  és  Krúdy  Gyula  sori  épületek  közötti  megsérült  járdaszakasz

karbantartási munkával,
- zöldterületi munkálatok megrendelésével kapcsolatos válaszok.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- kézi szemetesek kihelyezésével, zöldterületi munkálatok megrendelésével,
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- Korányi  Sándor utcai  falevelek gyűjtésével,  Babits Mihály utca 6. számnál lévő
fedlap süllyedéssel,  Martinovics Ignác utca 12. számnál, illetve  a Batsányi János
utca 41. szám mögött lévő hulladékgyűjtő edények rögzítésével,

- Batsányi János utca 3. szám előtti süllyedés javításával, 
- Október 23. téren zöldterületbe sárfogó rács telepítésével, lejtős járdákra korlátok

telepítésével kapcsolatos válaszok.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Mátyás király út 1-7. számú lépcsőházak előtti járdaszakasz felújítására,
- földkábel fektetésére 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. február 10.

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.    
    polgármester
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