
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! 

Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztályra  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Az MMK Közhasznú NKft.-vel együttműködve megvalósított 2015. évi közművelődési
érdekeltségnövelő  pályázatból  vásárolt  valamennyi  hangtechnikai  eszközt
határozatlan időre haszonkölcsönbe adtuk a közművelődési feladatokat ellátó MMK
részére (két ütemben, a 2. szerződés 2017.03.21-én került aláírásra.)

A  2016.  évi  közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázat  esetében  az  eszközlista
ismételten  átdolgozásra  került,  a  beszerzés  előkészítése  megtörtént:  az
árajánlatkéréseket a bizottsági döntéseket követően áprilisban küldjük ki.

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó pályázat a Közgyűlési
és Informatikai Osztállyal közösen kidolgoztuk és 03.13-án és 14-én benyújtottuk. A
pályázat  beérkezett  és  a  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104  azonosító  számot
kapta. A tervezett  megvalósítási  időszak 2017.05.02-2018.06.30, mely a rendszer
bevezetésének határidejétől  függően módosulhat.  A lebonyolítást  megkönnyítendő
egy elkülönített bankszámlát nyitottunk a projekthez kapcsolódóan.

Elkezdődött a „Szociális szakosított  ellátást és a gyermekek átmeneti  gondozását
szolgáló  önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása  támogatására”  címmel
nyert  támogatás  kapcsán  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti
Otthonának felújítása. A felújítással kapcsolatos munkálatok miatt szükségessé vált
az otthon lakói közül 1 család átmeneti elhelyezése más  helyszínre. A Közigazgatási
Osztállyal  és a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztállyal  együttműködve
sikerült  megoldást  találni  arra,  hogy  Önkormányzatunk  egy  szociális  bérlakást
biztosítson az átmeneti - felújítási - időszakra.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  munkáját  segítve  energetikai
adatkérések  begyűjtése  valósult  meg  az  önkormányzat  tulajdonában  álló
ingatlanokról.

Önkormányzatunk  indulni  kíván  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium, a
Közlekedéstudományi  Intézet  és  a  Budapesti  és  Pest  Megyei  Mérnöki  Kamara
közreműködésével  a  Közúti  Közlekedésbiztonsági  Akcióprogram  és  a  2016.  Évi
Közúti  Közlekedésbiztonsági  Intézkedési  Terv  keretében „Önkormányzatok  a
települések közlekedésbiztonságának növelésért” címmel meghirdetett pályázaton. 



Folyamatban van a gazdálkodási jogkörök aktualizálása.

Folyamatos volt a pályázati lehetőségek figyelése, a nyilvántartások vezetése, a külső
és  belső  adatszolgáltatások,  beszámolók  készítése  és  küldése,  beleértve  a
zárszámadáshoz szükséges beruházási-felújítási beszámolót is.

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A sikeres felülvizsgálati hitelesítő auditot követően a Pest Megyei Kormányhivatal,
mint  környezetvédelmi  főhatóság  újabb  három  évre  meghosszabbította  a
polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési
Rendszerének regisztrációs okiratát.

A  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság  javaslata  alapján
2017.  évben  is  meghirdettük  a  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási
versenyt  18.  alkalommal.  A  jelentkezési  lapokat  és  a  pályázati  feltételeket
közzétettük,  az  érintetteknek  megküldtük.  Ezen  kívül  a  nevezési  lapok  a
környezetvédelmi  szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve  az
önkormányzat  hivatalos  honlapjáról  (www.dunaujvaros.hu)  letölthetők.  Ebben  az
évben összesen hét kategóriában lehet nevezni. A pályázatok beadási határideje (a
beérkezés napja):  2017. augusztus 2. Az eredményhirdetés 2017. október végéig
várható.

A Víz Világnapja jegyében a környezetvédelmi csoport munkatársai részt vettek a
Széchenyi  István  Gimnáziumban  2017.  március  25-én,  szombaton  megrendezett
„Kisbiológusok  Találkozója”  verseny  környezet-  és  természetvédelem  szekció
zsűrijének munkájában.

A  Dunaújvárosi  Egyetem  felkérésére  Petrovickijné  Dr.  Angerer  Ildikó
környezetvédelmi  vezető-főtanácsos  részt  vett  a  Dunaújvárosi  Egyetemen  2017-
április  6-8.  között  megrendezett  Országos  Tudományos  Diákköri  Konferencia
Műszaki  Tudományi  Szekció  Vízépítés,  vízgazdálkodás  és  környezetvédelem
tagozatának zsűrizésében.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Az  elmúlt  közgyűlés  óta  a  volt  "zöld  SZTK"  közterület  alakítási  terve  készült  el,
amelyben további parkolóhelyek elhelyezésére tesz javaslatot a tervező.
A többi munkánál egyeztetések, előkészítések, szerződéskötések zajlottak. 

- A tervezett térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésének I. ütem kivitelezése meg-
kezdődött.

- Március hónapban 2 db játszótér került telepítésre, az egyik a Tavasz utcában, a
másik a Bocskai 14. sz. udvarban. Továbbá az áprilisi bizottság elé kerül a Petőfi li-
geti játszótéren az új egyedi eszköz telepítésére tett javaslat.

2

http://www.dunaujvaros.hu/


- A galambmentesítés a malom területén márciusban elkezdődött, amely május vé-
géig tart.

- 6 db buszmegálló padjának cseréje új URBAN típusú padra megrendelésre került,
mely során 16 új pad kerül kihelyezésre.(Dózsa Gy. út Baracsi út kereszteződése
mindkét oldal, Dózsa 60-62 2 db buszmegálló, Szórád 18-20.,Bercsényi M. utca) A
rendelés után 10 db új pad marad raktáron.

-  2017.  április  05-én  elkészült  a  Vasmű  út  10.  alatti  orvosi  ügyelet  felújítása
7.144.565.-Ft értékben.

- Elkezdődtek a város vízellátását biztosító új csápos kút tervezési munkái.

Zengő-Bongó Bölcsőde kerítés építés 13 886 120,- Ft

Lakások felújítása: 
Alkotás u. 15.4.2. szakember lakás 2 348 677,- Ft
Szórád M. út 44.1.2. szakember lakás 2 631 600,- Ft
Mátyás krt .6.7.1.    354 584,- Ft

Az Alsó-foki patakmeder (Vis Maior) pénzügyi elszámolása megtörtént. A magyar Ál-
lamkincstár határozat formájában tájékoztatott.
2017.  március 16-a és 2017. április  21-e közötti  időszakban folytatódott  a kátyúk
(136 db, 222,66 m2, br. 4.334.074,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési
táblák helyreállítása (br. 127.966,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások: Ruhagyári úton lévő buszváró javítása br. 38.152,- Ft, 
Martinovics I. u. 27. járdasüllyedés br. 10.965,- Ft, 
Táncsics M. u. 2/a térköves járda helyreállítása br. 61.972,- Ft, 
Osztrava tér 2. (pótmunka) víznyelő cseréje br. 311.059,- Ft, 
Kallós D. u. magasságkorlátozó helyreállítása br. 439.369,- Ft, 
Viola u. - Attila u. magasságkorlátozó helyreállítása br. 172.244,- Ft, 
Mátyás király út 3. sebességcsökkentő küszöb pótlása br. 34.846,- Ft, 
Akácos u. 7. sebességcsökkentő küszöb pótlása br. 11.615,- Ft, 
Osztrava tér 1. sz. előtt vízelvezetés megoldása br. 1.811.895,- Ft, 
Köztemető melletti járda felújítása br. 3.757.317,- Ft

Folyamatos munkálatok:
Fagallyazás, cserjemetszés, lombgyűjtési  munkák, kaszálási munkák, fakitermelési
tervnek megfelelően erdőművelés, rágcsálók elleni védekezés, köztéri fasorok lemo-
só permetezése.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1.  Kifizetett  támogatások  2017.  01.  01.  napjától  2017.  03.  31.  napjáig  (az
adatokat lásd: ezer forintban)
A Szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2017. első negyedévében
hónapjában az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
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Megnevezés
Eredeti előirány-

zat
Módosított előirány-

zat
Teljesítés Százalék

Albérleti hozzájárulás 468 117 25,00
Első újszülött tám. 381 0 0

Átmeneti segély + id.korú 105000 13770 13,11
Rendkívüli gyermekvéd. 20800 7765 37,33
Iskoláztatási támogatás 3000 0 0
Gyógyszerköltség 12240 5390 44,03
Helyi lakásfenntartási tám. 36000 7727 21,46
Mozijegy 12960 3240 25
Védőháló Alapítvány 20000 10000 0 0

Szünidei étkeztetés 8000 0 0

Nyugdíjas egyösszegű táj.-
jell.

átm-nél 1250

Születési támogatás 7000 350 5

Gondozási támogatás 8000 40 0,5

Összesen: 218849 25000 38399 17,54

3. Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés
A  Szociális  osztályon  a  szülők/törvényes  képviselők  2017.  március  20.  napjáig
nyújthatták be igénylő nyilatkozataikat a tavaszi szünidei étkeztetés iránt. Összesen
141 fő rászoruló gyermek szülei éltek ezzel a lehetőséggel. Az étkeztetést a Gasztro-
Life  Kft.  fogja  megvalósítani  a  Campus Étteremben történő lebonyolítással  2017.
április 13. és 18-án. 
 
4. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk
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
               2017. március 738 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
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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 73 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  részvételt  illetően  döntés  született.  A  projekt  keretében  az  idei
évben  1  fő  munkanélküli  személy  foglalkoztatására  (közösségi  munkás
munkakörben)  nyílt  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
továbbra is magas érdeklődést tapasztalunk, nagy arányú az ellátások iránt telefonon
keresztül érdeklődők száma is.
Az  alábbi  táblázat  áttekintést  nyújt  a  2017.  március  1.  és  2017.  április  11-éig
beérkezett kérelmek intézéséről:

Születési támogatás Gondozási támogatás
ellátást biztosító 
határozatok száma

52 33

jogerős döntés 41 26
jogerőre vár 11 7
 

Egyéb információk: 

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

Barta Endre képviselő úrnak:
- a volt Juharos Étterem vételéről szóló tájékoztatás.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a  Rudas  iskola  mögötti  kutyafuttató  zöldterületi  munkálataival,  valamint

körbekerítésével, padok kihelyezésével,
- a Római városrész takarításával,
- a Római körút 14. szám előtti járdahiba javításával,
- a Domanovszky térnél kihelyezetett forgalomkorlátozó oszlopokkal kapcsolatban

adott tájékoztatás.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Táborállás kilógó növényzet rendbetételével kapcsolatos válasz.
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Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Batsányi János utcai parkoló kiviteli tervével,
- a  Babits  Mihály  u.  8.  szám és  a  Széchenyi  István  u  1-3.  szám előtti  úthibák

javításával,
- a Korányi Sándor utcában a falevelek összegyűjtésével, a Batsányi István utcai

szelektív hulladékgyűjtő környékének rendbetételévek kapcsolatos válaszok.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a  Mezőföld  Regionális  Víziközmű  Kft.  víziközmű  szolgáltatói  működési

engedélyével kapcsolatos válasz. 

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a 48-as emlékműhöz javasolt színpad építésének lehetőségére, a Korona söröző

parkolójában a szemetelést tiltó tábla kihelyezésére,
- a Gárdonyi Géza utca páratlan oldalán folyó járdafelújításra 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. április 13.

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.    
    polgármester
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