
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  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Aktuális     pénzügyi     helyzet

2017. eddig eltelt időszakában az önkormányzat likviditási helyzete biztonságos volt.
A szállítói számlák kiegyenlítése ütemes, fizetési határidőkön belül megtörténik.
A  jelentősebb  pénzkiáramlás  február  második  felétől  kezdődően  mutat  növekedő
tendenciát, a költségvetés elfogadását követően jelentős számú szerződés kerül(t)
megkötésre és a kötelezettségvállalások folyamatosan teljesülnek.

A szabadon felhasználható források a napi kifizetések fedezetét biztosítják. 

A  tárgyévi költségvetés elfogadását követően a tervezett tartalékok felhasználása
gyors  ütemű,  az  általános  tartalék  jelentősen megcsappant  és  a  pályázati  önerő
tartalék szinte teljesen kimerült. A 2017. januári és februári közgyűlésen elfogadott
és  a  márciusi  közgyűlésre  előkészített  előterjesztések  386.828  e  Ft  összegű  új
kötelezettségvállalást  tartalmaznak  2017.  március  7-i  bizottsági  ülésig  tárgyalt
előterjesztésekkel bezárólag számítva.

E g y é b   i n f o r m á c i ó k

Az  osztály  tevékenysége  körében  jelentős  az  aktuális  határidővel  készítendő
feladatok előkészítése és teljesítése:

- A Közgyűlés által már jóváhagyott,  2017. évi költségvetés további munkálatai
befejező szakasznál  tartanak: az elemi  költségvetés elkészítését  követően a
központi  elektronikus  felületen  rögzítjük  az  adatokat,  az  intézményi
költségvetések egyidejű ellenőrzése és elfogadása feladatával együtt végezve.
A végleges lezárási határidő: 2016. március 17.

- A költségvetés mellett a 2016. évi beszámoló leadási határideje 2017. március
20.,melyet megelőzően az intézményi feldolgozott számviteli adatok folyamatos
ellenőrzését   követően  szintén  központi  elektronikus  felületre  kerülnek  az
adatok feltöltésre. Jogszabály a fenntartó feladatául szabja, hogy ellenőrzött, a
fenntartó által is aláírt, megfelelő tartalmú beszámoló kerüljön feltöltésre.

- A beszámoló adatainak további feldolgozása útján megkezdjük a zárszámadási
előterjesztés készítését az áprilisi közgyűlésre.



-  A beszámolási kötelezettség teljesítését követően haladéktalanul megkezdőd-
nek a 2017. évi számviteli feladatok, mely során elvégezzük az éves nyitás és
az I –III. hónap számviteli adatainak rögzítését. Az I. negyedév adatairól mérleg
és pénzforgalmi jelentés leadási kötelezettsége terheli a költségvetési szerveket,
így az önkormányzatot is.

- Teljesítettük  a   2016.  évi  személyi  jövedelemadó elszámoláshoz  illetve  a
2017.  évi  adóelőleg  levonáshoz   kapcsolódó  feladatokat,  mely  keretében
szerveztük  és  segítettük  a  nyomtatványok  kitöltését  és  továbbítottuk  az
önkormányzattal   jogviszonyban  állók  és  a  MÁK  között  a  különböző
dokumentumokat. 

- Ezzel párhuzamosan eleget tettünk 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:

o Bölcsőde, 
o GESZ, 
o 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,
folyamatos  adattovábbítást  biztosítva,  alapdokumentum  mélységben
alátámasztott nyilvántartások megküldésével.

Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztályra  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Az MMK Közhasznú NKft.-vel együttműködve megvalósított 2015. évi közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat 2016.12.31-én lezárult, a teljes támogatási összeget és a
teljes  vállalt  önrészt  felhasználtuk.  Az  pénzügyi/szakmai  beszámolót  határidőben
elkészítettük és megküldtük a MÁK részére 

A  Honvédelmi  Minisztérium Hadtörténeti  Intézet  és  Múzeum által  meghirdetett  I.
világháborús hadisírok és emlékművek felújítására, helyreállítására irányuló pályázat
előkészítése kapcsán felvettük a kapcsolatot a székesfehérvári honvédséggel.

2



Megtörtént az érintett általános iskolák megkeresése a -részben pályázati forrásból
beszerzett- nagy- és kisértékű tárgyi eszközök leltározása kapcsán.
A  Dunaújvárosi  Sárkányok  Kosárlabda  SE  határidőben  megküldte  a  2016-ban  a
Vasvári  Pál  Általános  Iskola  tornatermének  felújításához  kapcsolódó  pályázati
önrész  céltámogatás  felhasználásáról  szóló  beszámolóját,  ennek  elfogadása
folyamatban van.

A  KNYKK  Zrt.  határidőben  megküldte  a  2016.  évi  helyi  közösségi  közlekedés
támogatás felhasználását alátámasztó elszámolást, majd kérésünkre a kapcsolódó
hiánypótlást. 

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 pályázat  előkészítése folyamatban van a Közgyűlési  és Informatikai  Osztállyal
közösen, a benyújtási határidő 03.14.

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0269 „Kompetencia  alapú oktatás,  egyenlő  hozzáférés
bevezetése  innovatív  intézményekben”  c.  projekt  kapcsán  változásbejelentést
küldtünk az EMMI Minisztérium részére.

02.15-én  3  fővel  képviseltük  önkormányzatunkat  a  DANUrB  projekt
nyitókonferenciáján, mely projektben önkormányzatunk társult stratégiai partnerként
vesz részt. A megvalósítás tervezett időtartama: 2017. január – 2019. június, vezető
partner a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  a  külső  és  belső  adatszolgáltatások,
beszámolók készítése és küldése.

A  kötelezettségvállalási  nyilvántartói  munkakör  átadás-átvétele  februárban
megtörtént.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
TIOP-3.4.2-08/1-2008-0076  azonosítószámú „Hajléktalan  Ellátó  Centrum
kialakítása Dunaújvárosban”  című projekt fenntartási időszaka lezárult. A projekt
záró helyszíni ellenőrzéséről kaptunk értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanság-Kezelési Főosztálya
Helyszíni  Ellenőrzési Osztályától.  A helyszíni  ellenőrzés időpontja 2017. február 2.
volt,  az  ellenőrzésen  a  Friedrich  László  projektmenedzser,  Kissné  Fekete  Éva
szakmai  vezető,  Kindle-Vincze  Márta  pályázati  koordinációs  ügyintéző
meghatalmazottak  vettek  részt.  A  projekt  5  fenntartási  időszaka  lezárult,  ezen
fenntartási  időszakról  benyújtott  jelentéseinek ellenőrzése történt  meg,  valamint  a
jelentések alátámasztását ellenőrizték. Az ellenőrzés során nem tapasztaltak a vállalt
indikátorok  teljesülésében  hiányosságot,  szabálytalanságot,  így  a  projekt  további
intézkedést nem igényel.

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  88/2017.  (II.16.)  határozatával
támogatta  a  „Szociális  szakosított  ellátást  és  a  gyermekek  átmeneti  gondozását
szolgáló  önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása  támogatására”  címmel
nyert  az Útkeresés Segítő Szolgálat,  Családok Átmeneti  Otthonának felújításának
kivitelezési munkái elvégzésére irányuló szerződés megkötését. Önkormányzatunk a
DVG  Zrt.-t  bízta  meg  a  felújítási  munkálatokkal.  A  Kivitelezés  megkezdése
2017.03.01. 
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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:

A  TOP-6.8.2  5-DU1-2016-00001  „DUNA-MUNKA-TOP”  című,  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal  konzorciumban  véghezvitt  projekt  első,  ún.  projektfejlesztési
szakasza  lezárul  2017  márciusában.  A  projekt  kötelező  elemeként  és  eddigi
eredményeként 2017. februárjában megalakult a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási
Paktum,  melyhez  41,  Dunaújvárosban  és  vonzáskörzetében  tevékenykedő
munkaerő-piaci szereplő csatlakozott.

A  támogatási  szerződéssel  rendelkező  TOP projektek  pályázati  feltételek  alapján
megszabott  mérföldköveinek  teljesítése  érdekében  a  vállalt  projektfeladatok
elvégzése  szükséges,  melyek  a  vele  kötött  konzorciumi  szerződések  alapján  a
Vasmű u. 41. Kft közreműködésével folyamatban vannak.

A TOP-6.1.4 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
c. felhívásra és a TOP-6.6.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
c.  felhívásra  benyújtandó  támogatási  kérelem  benyújtásához  szükséges
előkészületek a Vasmű u. 41. Kft közreműködésével folyamatban vannak.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2017.február 16-a és 2017. március 16-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk és
megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása. Februári hónap ele-
jén szükséges volt a reggeli órákban a lefagyott útburkolat síkosságmentesítése.

Megkezdődött  a  DVG  Zrt.  képviselőjével  az  elfogadott  költségvetési  rendeletben
meghatározott fejlesztési és felújítási sorok bejárása és árajánlat kérése.

Eszterlánc Tagóvoda udvari épület és aljzatbeton bontási munkái     1 350 095 ,-Ft,
Arany J. Ált. Isk. Hőközpont üvegfal bontás, új fal építés     1 227 505 ,-Ft,
Duna-parti Tagóvoda gyermek mosdók ázásának megszüntetése          451 307 ,-Ft,
Váci u. 9. rendelő mellékhelyiség ajtó csere 84 044 ,-Ft,
Bartók  Kamaraszínház és  Művészetek  Háza tűzivíz,  ivóvíz  és  szennyvíz  vezeték
csere       1 327 470 ,-Ft.

Lakások felújítása: 
Hajnal u. 4.9.3.    712 089 ,-Ft, 
Római krt. 39.8.2. 1 520 135 ,-Ft, 
Római krt. 41.4.1. 1 396 440 ,-Ft, 
Római krt. 41.4.4. 1 377 001 ,-Ft.

Fagallyazás, cserjemetszés, lombgyűjtési munkák, fakitermelési tervnek megfelelően
erdőművelés és a rágcsálók elleni védekezés folyamatosan zajlik.
Az  alsó-foki  patakmeder  helyreállításával  (vis  maior)  kapcsolatban  megtörtént  a
pénzügyi elszámoláshoz szükséges iratok benyújtása.
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A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Jogi,  Humánpolitikai  és  Koordinációs  Főosztálya
2017.03.07-én utólagos helyszíni vizsgálatát lefolytatta.

Az elmúlt közgyűlés óta a DVG Zrt. elkészült és részünkre átadta a Dózsa György út
– Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M utca által határolt területre további parko-
lóhelyek kijelölésére az egykori II. számú rendelő intézet (volt zöld SZTK) környeze-
tére vonatkozó közterület alakítási tervet, a Főépítészet részére 1 pld-t átadtam.

A Kallós D. utca 28. sz. előtt kialakítandó gyalogátkelőhely építési engedély előírása-
inak megfelelő módosított terve elkészült, a DVG még nem vette át osztályunktól.

Folyamatban van:

A közterület alakítási tervek alapján engedélyes és kiviteli tervek készítése:
- Balogh Á. utca és Bocskai I. utca által határolt belső udvarban
- Balogh Á. utca és Táncsics M. utca által határolt belső udvarban
- Semmelweis I. utca és Dózsa Gy. út által határolt belső udvarban
- Széchenyi (volt Gorkij) közben
- Liget közben

Dunaújváros, Kossuth L. u. közvilágítási hálózat kiváltásának tervezése új parkolók
létesítése miatt.
TOP-os pályázatokhoz döntés előkészítő tanulmánytervek készülnek (kerékpárutak,
vasútállomás környezete).
A múlt hónapban elfogadott munkák szerződései aláírás alatt vannak.

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 -
karácson  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
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 kellett a juttatást Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala
Szociális osztályán 2017. február 1-jétől 2017. február 28-áig. 2017. február 28-áig
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187  fő  időskorú  személy  nyújtott  be  kérelmet  a  Szociális  osztályon.  Valamennyi
kérelemnek helyt adtunk.

2.  Kifizetett  támogatások  2017.  01.  01.  napjától  2017.  02.  28.  napjáig  (az
adatokat lásd: ezer forintban)

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

Megnevezés Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat

Teljesítés Százalék

Albérleti hozzájárulás 468 78 16,66
Első újszülött tám. 381 0 0

Átmeneti segély+idősk. 105000 10755 10,24

Rendkívüli gyermekvéd. 20800 6030 28,99

Iskoláztatási támogatás 3000 0 0

Gyógyszerköltség 12240 3418 27,92

Helyi lakásfenntartási tám. 36000 5100 14,16

Mozijegy 12960 2160 16,66

Védőháló Alapítvány 20000 0 0
Szünidei étkeztetés 8000 0 0
Időskorúak egyösszegű 
tám.

(átm-nél) 935

Összesen: 218849 27541 12,58

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 valamennyi  szünidőben történő étkeztetésének lebonyolítására.  Ennek
keretében a Szociális  osztály  írásban (és  telefonon is)  értesítette  az  érintetteket,
továbbá kértük a köznevelési és gyermekjóléti intézményeket, hogy tájékoztassák a
szülőket  az  étkezési  lehetőségről.  Ezen  kívül  Dunaújváros  hivatalos  honlapját  is
igénybe vettük a szülők tájékoztatása céljából. A szülők/törvényes képviselők 2017.
március 20. napjáig nyújthatják be igénylő nyilatkozataikat az osztályon.

4. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk
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Önkormányzatunk természetbeni kulturális jutatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az  „ingyenes  mozijegyeket”  azon  személyek  részére,  akik  a  Szociális  osztály
hatósági  nyilvántartásában  szerepelnek,  és  tárgyévben  jogerős  határozat  alapján
valamilyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 
Az alábbi táblázat a Szociális osztályon személyesen mozijegyet igénylők számáról -
a 2016-os évtől kezdődően - ad tájékoztatást:

               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
               2017. február 625 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 72 darab volt.

5. Kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos információk: 

A  Nemzeti  Művelődési  Intézet  2013-ban  indította  útjára  a  Kulturális
Közfoglalkoztatási Programot.
Önkormányzatunk  az  V.  Kulturális  Közfoglalkoztatási  Programra  jelentkezett.  A
programban való részvételi lehetőségünkről még nem született döntés. Amennyiben
önkormányzatunk  elfogadják  a  projektben  2  fő  munkanélküli  személy
foglalkoztatására (közösségi munkás munkakörben) nyílik lehetőség a dunaújvárosi
Magyar Papírmúzeumban, heti 40 órában, közfoglalkoztatás keretében. A projektet
teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza.

6. Születési és gondozási támogatással kapcsolatos információk

A Szociális  osztály  felkészült  az  új  ellátásként  bevezetett  születési  és  gondozási
támogatások  nyújtásával  összefüggő  ügyintézési  feladatokra.  Az  ellátások  iránt
magas az érdeklődés. Az Egészségmegőrzési Központ jelezte a védőnők a rendelet
hatályba  lépését  követő  egy  hét  alatt  15  édesanyának  állították  ki  a  kérelem
benyújtásához szükséges igazolást, amely naponta emelkedik.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:
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A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az INNOPARK Kiemelke-
dően Közhasznú Nonprofit Kft.  felperes – Szántó Ákos alperes ellen munkavállaló
anyagi felelőssége tárgyában 1.M.109/2014. számon folyamatban volt perben hozott
elsőfokú ítéletről 2016. május 12. napján tájékoztattam a T. Közgyűlést. 
Az első fokú ítélet 2.249.925,- Ft és 158.115,- Ft költség megfizetésére kötelezte al-
perest, ezt meghaladóan a kereset elutasította.
Az ítélet elleni fellebbezéseket a Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíró-
ság 2. MF. 20.448/2016/6. számú ítéletével 2016. december 15-én vizsgálta felül és
az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, alperest 30.000,- Ft felperesnek, 117.100,- Ft ál -
lamnak megfizetendő perköltség viselésére kötelezte.
Az ítélet a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztályon megtekinthető. 

Március 6-án érkezett Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda Intézményvezetőjé-
nek levele, melyben a fenntartói támogatás biztosítását köszöni meg polgármester
úrnak.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017. február 16. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- a  Modern  Városok  Programmal  kapcsolatban  megfogalmazott  kérdésére  adott

tájékoztatás.

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- az Aranyvölgyi úton, a Köztársaság utca és Apáczai Cs. J. utca közötti szakaszán

parkoló kialakítására vonatkozó kérdésére adott válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a kommunális hulladékgyűjtő edények ürítésével,
- a Domanovszky téri játszótér leszakadt kapujának javításával,
- a Fáy András utcai focipálya világításával kapcsolatban,
- a  Vöröskeresztnél  lévő  szelektív  gyűjtőedények  áthelyezésével  kapcsolatban

adott tájékoztatás.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Tavasz utca 13-15. szám mögötti parkoló közvilágítás kiépítésével kapcsolatos

válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- hulladékgyűjtő zacskók pótlásával,
- Batsányi  János  utca  29-57.  számmal  szembeni  parkolóban  lévő  süllyedések

feltöltésével,  a városi  közúthálózat  területén kátyúk javításával,  az Október 23.
téren lévő lejtős járdákra korlátok telepítésével,

- zöldterületi munkálatok megrendelésével kapcsolatos válaszok.

Pintér Attila képviselő úrnak:
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- a DVCSH Kft. és a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft. között folyamatban lévő
perekkel,

- a Modern Városok Programmal,
- kábítószer ellenes fórummal kapcsolatos válaszok. 

Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a Hajléktalan Szállóval,
- a Modern Városok Programmal,
- a DMJV Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletével,
- a  dunaújvárosi  háziorvosi  ügyelet  panaszkivizsgálásával  kapcsolatos kérdésére

adott válasz.  

Sztankovics László képviselő úrnak:
- új padok kihelyezésére, régi padok cseréjére irányuló válasz. 

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok elvégzésére,
- a  Thököly  utcában  lévő  fekete  zsákok  elszállítására,  a  Béke  városrész  új

hulladékgyűjtő edényeinek kihelyezésére,
- a Tamási Áron utca közvilágításával,
- a Gőzmalom utca útépítési és csapadékvíz elvezetés terve elkészítésére, Gandhi

utca út- és járdafelújítására, a Tavasz utcai lépcsőházak mögötti beton burkolatú
járda javítására 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. március 10.

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.
    polgármester
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