
    

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  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2017. május 18-a és 2017. június 15-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk (171
db, 234,35 m2, br. 3.940.822,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táb-
lák helyreállítása (br. 1.413.374,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások: 

Vasmű téri buszváró 2 db üvegpótlása br. 24.252,-Ft,
Toldi közben lévő zúzottkő burkolatú út felújítása br. 2.016.506,-Ft, 
Semmelweis I. u. 1. szám mögötti 
belső udvarban zúzottkő burkolat terítése br. 728.745,-Ft, 
Akácos u. zúzottkő burkolatú út felújítása br. 5.973.216,-Ft, 
Butykos közben lévő mart aszfaltos burkolat helyreállítása br. 1.677.863,-Ft. 
Európa Tanács u. burkolat süllyedés helyreállítása br. 3.376.699,-Ft, 
Palánk u. burkolat süllyedés helyreállítása br. 4.194.658,-Ft, 
Liszt F. kert előtt 2 aknafedlap beépítése br. 53.000,-Ft, 
Páskom u. 31-35. közötti korlát cseréje újra br. 113.461,-Ft, 
Szórád M. u. - Bercsényi M. u. megsüllyedt közműfedlap
helyreállítása br. 135.825,-Ft, 
Kölcsey F. u. - Venyimi út nyomvonali süllyedés helyreállítása br. 80.181,-Ft, 
Baracsi út 21-23., 25-43. közötti szakaszon süllyedések
zúzottkő burkolatú felújítása   br. 389.288,-Ft, 
Kallós D. u. 6-8. sebességcsökkentő küszöb pótlása br. 7.239,-Ft, 
Batsányi J. u. 17. megsüllyedt fedlap helyreállítása br. 203.784,-Ft, 
Gagarin tér 9. megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 2.190.529,-Ft, 
Szalki-sziget kemping parkoló felújítása zúzottkő burkolattal br. 1.121.894,-Ft.

Térfelügyeleti kamerarendszer kivitelezése folyamatban van.

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Kaszálási munkák
- Rágcsálók elleni védekezés
- Köztéri vadgesztenyefák és platánfák kár és kórtevői elleni permetezés
- Egynyári virágok ültetése
- Muskátlik kihelyezése



Alkotás u. 7. rendelő javítási munkái 788 701 Ft.
Vasmű út 10. sz. alatti I.sz. orvosi rendelő intézet tetőszigetelésének felújítási mun-
kálatai elkészültek.
A Bocskai utca mögötti park területén 28 pad javítása és 16 pad elbontása megtör-
tént.
A tavalyi évből maradt Urban T6-V típusú padok mind kihelyezésre kerültek.

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

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-01104  pályázat  kapcsán  04.12-én  értesítés  érkezett  arról,  hogy  a
jogosultsági (formai) feltételeknek megfelelt, ezért döntésre terjesztik fel. 06.01-jén
az  EPTK  rendszerben  megküldték  a  támogatói  okiratot,  mely  szerint
önkormányzatunk 9 M Ft támogatásban részesült (100 %-os támogatási intenzitás),
az okirat a közlés napjával hatályba lépett. A projekt fizikai befejezésének tervezett
napja: 2018.06.30.

05.04-én értesítés érkezett, miszerint a 2016 decemberében a GZR-T-Ö-2016 „Jedlik
Ányos  Terv”  konstrukcióra  benyújtott  benyújtott  pályázatunk  alapján
önkormányzatunk 7.428 e Ft  vissza nem térítendő támogatást  nyert  a  GZR-T-Ö-
2016-0073  „Elektromos  töltőállomások  kiépítése  Dunaújvárosban”  című  projekt
megvalósítására.  Jelenleg  folyamatban  van  a  támogatási  szerződés  megkötése,
melyet  06.06-án  küldtek  meg  aláírásra.  A  projekt  keretében  3  db  „A”  típusú
elektromos töltőállomás telepítése történik meg. A projekt összköltsége 9.061.707,-
Ft (támogatási intenzitás: 81,97 %)

Az MMK Közhasznú NKft.-vel együttműködve megvalósított 2015. évi közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat beszámolóját az EMMI Minisztérium elfogadta.
A  2016.  évi  közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázathoz  kapcsolódó beszerzés
június hónapban lezajlik,  a szállítási  szerződést a nyertes ajánlattevővel  05.29-én
megkötöttük.  A  maradványösszeget  a  támogatásból  2017.  végéig  még fel  tudjuk
használni.
A  2017.  évi  pályázati  lehetőségről  tájékoztatást  küldtünk  az  intézménynek,
amennyiben az önkormányzat pályázni kíván, a beadási határidő 06.23.

A  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása  tárgyú  2017-es  támogatási  igény
elkészítése  folyamatban  van,  a  beadási  határidő  06.12.  A  megítélt  támogatás  a
KNYKK Zrt.-nek utalandó tovább.

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0269 „Kompetencia  alapú oktatás,  egyenlő  hozzáférés
bevezetése  innovatív  intézményekben”  c.  projekt  kapcsán  elfogadásra  került  az
EMMI által kért adatfrissítés kapcsán született változásbejelentés.

A múzeumok támogatása tárgyában  idén is  két  központi  költségvetési  pályázatot
írtak  ki  (járásszékhely  múzeumok  támogatása,  ill.  Kubinyi  Ágoston  program).  Az
Intercisa Múzeummal  több alkalommal  történt  egyeztetés  alapján a járásszékhely
múzeumok  részére  kiírt  1/b  alcélt  (eszközbeszerzések)  lenne  a  legcélszerűbb
választani.  Az  intézmény  esetében  minden  esetleges  pályázati  és  fenntartási
kötelezettségnél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  Modern  Városok  Programban  is
érintett. A rövid beadási határidő tükrében az a döntés született, hogy nem a 2017-
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es,  hanem a  2018-as  eszközbeszerzési  lehetőséget  kívánják  majd  megpályázni,
melynek  többek  között  feltétele  különböző  –  jelenleg  rendelkezésre  nem  álló  -
stratégiák, szabályzatok kialakítása.

A  „Szociális  szakosított  ellátást  és  a  gyermekek  átmeneti  gondozását  szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” címmel nyert hazai
támogatás  kapcsán  a  támogatói  okirat  módosítása  folyamatban  van,  melyre  a
műszaki tartalom szükségszerű módosulása miatt volt szükség. Az Útkeresés Segítő
Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthonának  felújítása  folyamatban  van,  a  tervezett
befejezés 2017.10.30.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  munkáját  segítve  közreműködtünk
Kaposvár  MJV  Város  konzorciumvezető  felkérésére  az  ELENA   (Európai  Helyi
Energia  Segítségnyújtás)  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  különböző  adatok
szolgáltatásában (beruházások, energetika, pénzügy).

A  Dunaújváros  Déli  iparterületen  létesítendő  napelem-park  tárgyában
önkormányzatunk 05.10-én megkötötte a bérleti szerződést az MVM Hungarowind
Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel.

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály munkáját segítve megkötésre kerültek a
vállalkozási  szerződések  az  I.  sz.  rendelőintézet  tetőszigetelésének  felújítási
munkája, illetve az azt követő helyreállítás tárgyában.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztállyal  közösen  előkészített
„Önkormányzatok  a  települések  közlekedésbiztonságának  növelésért”  címmel
meghirdetett pályázatot határidőre benyújtottuk, azonban a pályázat nem részesült
támogatásban.

Több körös szakmai egyeztetést követően a József Attila Könyvtár önállóan dolgozta
ki  és  nyújtott  be  pályázatot  az  EFOP-4.1.8-16  kiírásra  „A  könyvtári
intézményrendszer  élethosszig  tartó  tanulást  segítő  infrastrukturális  fejlesztése  a
dunaújvárosi  József  Attila  Könyvtárban”  címmel  03.27-én,  melyet  egy alkalommal
hiánypótlás követett.

A sportigazgatásért  és sportágfejlesztésért  felelős helyettes államtitkár  felhívására
folyamatban  van  egy  részletes  beszámoló  készítése  a  volt  vidámpark  területére
tervezett  „Kalandpark”  beruházás  alakulásáról  2011-től.  A  beruházás  kapcsán
önkormányzatunk  köteles  beszámolni  a  316/2  hrsz.-ú  sporttelep  ingatlan
értékesítéséből 2010-ban befolyt  vételár felhasználásáról. Kapcsolódó határozatok:
632/2010. (XII.16.), 168/2011. (IV.14.), 379/2011.(VII.07.)

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:
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A  TOP-6.8.2  5-DU1-2016-00001  „DUNA-MUNKA-TOP”  című,  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal  konzorciumban  véghezvitt  projekt  első,  ún.  projektfejlesztési
szakasza lezárult,  mely vonatkozásában a szükséges dokumentumok benyújtásra
kerültek a Közreműködő Szervezet felé. A pályázati eljárási rendnek megfelelően az
Irányító Hatóság a projektfejlesztési szakasz végén felülvizsgálja a projekt tervezett
költségvetését  és az azt  alátámasztó  dokumentumokat.  A  projekt  e  szakaszában
tervezett  tevékenységek  mind  megvalósultak,  a  projektfejlesztési  szakasz
elbírálásának  döntése  szükséges  a  projektben  vállalt,  nagyobb  költségvonzatú
tevékenységek megindításához. 

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-6.2.1  és  TOP-6.5.1  prioritási  sor  forrásából  megvalósításra  kerülő
Dunaújvárosi Óvoda felújítására irányuló projektben a kivitelező kiválasztásra került,
a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  közreműködésével  a  beruházási
területeket (Napsugár Tagóvoda és Aprók Háza Tagóvoda) az önkormányzat átadta
a kivitelezői munkák elvégzése érdekében.

A TOP-6.2.1 prioritási sor forrásából tervezett Makk Marci megújul projektben szintén
kiválasztásra  került  a  kivitelező,  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
közreműködésével  a  beruházási  területeket  az  önkormányzat  átadta  a  kivitelezői
munkák elvégzése érdekében.

Befejeződött a TOP-6.4.1 Dunaújváros fenntartható mobilitási tervének kidolgozása
c. projekt, az elszámolás és záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, melynek
elbírálása folyamatban van.

A TOP-6.5.1 prioritási  sor forrásából megvalósuló „Dózsa György Általános Iskola
épületenergetikai  fejlesztése”,  „Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése”, valamint „Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” c.
projekt  vonatkozásában  elkészültek  a  Projekt  előrehaladási  tervek,  valamint
folyamatban van az épületek kiviteli terveinek elkészítése.

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.

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

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

Határidőn  belül  megküldtük  Dunaújváros  benevezését  a  „Virágos  Magyarország”
környezetszépítő versenyre. Erre az országos megmérettetésre jó felkészülési alapot
nyújthat a már 18 éve zajló „Virágos Dunaújvárosért lakossági virágosítási verseny,
melyre  még  2017.  augusztus  2-ig  várjuk  a  jelentkezőket.  A  jelentkezési  lapok  a
környezetvédelmi  szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve
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elektronikusan  letölthetők  az  önkormányzat  hivatalos  honlapjáról
(www.dunaujvaros.hu). Ebben az évben összesen hét kategóriában lehet nevezni.
Az eredményhirdetés 2017. október végéig várható.

A  Dunaújvárosi  Egyetem  Társadalomtudományi  Intézetéből  négy  kínai  hallgatót
fogadunk három hetes szakmai gyakorlatra. A külföldi hallgatók megismerkednek az
önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  működésével,  feladataival,  szervezeti
struktúrájával,  a  különböző  városfejlesztési  projektekkel,  a  külső  és  belső
kommunikációval, valamint a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel is.
A  környezetvédelem  szakterületen  több  napos,  részletes,  szakmai  programot
nyújtunk a hallgatóknak angol nyelvű előadásokkal és helyszíni bemutatókkal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyszíni ellenőrzés keretében az építésügyi, valamint
a környezetvédelmi hatóságnál vizsgálta az illetékek beszedésének és kezelésének
jogszerűségét. Az ellenőrzés során mindent hibátlannak és jogszerűnek találtak.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1.  Kifizetett  támogatások  2017.  01.  01.  napjától  2017.  05.  31.  napjáig  (az
adatokat lásd: ezer forintban)

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

Megnevezés
Eredeti előirány-

zat
Módosított elő-

irányzat
Teljesítés Százalék

Albérleti hozzájárulás 468 195 42,00
Első újszülött tám. 381 381 100

Átmeneti segély+idősk. 105000 16600 16

Rendkívüli gyermekvéd. 20800 9445 45

Iskoláztatási támogatás 3000 0 0

Gyógyszerköltség 12240 9362 76

Helyi lakásfenntartási tám. 36000 13481 37

Mozijegy 12960 5400 42

Védőháló Alapítvány 30000 30000 100
Szünidei étkeztetés 8000 0 0
Nyugdíjas egyössz.táj.jell. átm.-nél 1260
Születési támogatás 7000 2100 30
Gondozási támogatás 8000 665 8

Összesen: 218849 25000 87629 36

2. Nyári szünidei gyermekétkeztetés
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  szünidei  gyermekétkeztetés
keretében ingyenes ebédet biztosít - helyben fogyasztással vagy éthordós elvitellel -
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
- iskolás gyermekek részére a nyári tanítási szünet időtartamára eső munkanapokon
2017. június 19-étől augusztus 31-éig (54 munkanap),
- a bölcsődés, illetve óvodás gyermekek részére az intézmény nyári zárva tartására
eső munkanapokon augusztus 1-től augusztus 31-éig.
A 2017. május 26-ai  határidőig 219 fő gyermek szülei  nyújtották be a szükséges
nyilatkozatot az étkeztetés igénybevételére. 

3. 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
ad tájékoztatást (2017. év):

január 537 fő
február 625 fő
március 738 fő
április 777 fő
május 717 fő

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már több mint 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, intézményi vetítések száma 74 darab volt.

4. Születési és gondozási támogatással kapcsolatos információk

A Szociális osztály az új ellátásként bevezetett születési és gondozási támogatások
nyújtásával  összefüggő  ügyintézési  feladatokat  folyamatosan  végzi.  Az  ellátások
iránt továbbra is nagy az érdeklődés.
Az alábbi  táblázat  áttekintést  nyújt  a 2017.  március 1.  és 2017.  május 31-éig  (3
hónap alatt) beérkezett kérelmek intézéséről:

Születési támogatás Gondozási támogatás
Támogatást biztosító 
határozatok száma

91 58

 

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:
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Május 18-án érkezett Garai Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola
igazgatójának levele, melyben megköszöni polgármester úrnak, két nagyrendezvény
belvárosi helyszíneken való megrendezéséért nyújtott támogatását. (a levél a tájé-
koztató mellékletét képezi)

Június  7-én  érkezett  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum Rudas  Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiumának levele, melyben iskolai tenisz oktatás lehetősé-
gét és támogatását megköszönik polgármester úrnak. (a levél a tájékoztató mellékle-
tét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017.  május 18.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- az önkormányzat határidőn túli követeléseinek hatékony kezelésével, 
- Gál Roland volt önkormányzati képviselővel, 
- a papírgyári víztoronynál értékesített ingatlannal kapcsolatban adott tájékoztatás.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkák megrendelése, 
- a Fáy András utca mögötti lépcső takarítása, 
- a  Váci  Mihály  utca  felújított  útcsatlakozásánál  megálló  csapadékvíz  ügyében

érkezett válasz.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a Panoráma úti sétány és a Gagarin tér környékén a padok állapotának felmérése,
- a Barátság útja 7-25. szám között a járda és út csatlakozásánál akadálymentes

feljáró leendő létesítése ügyében adott tájékoztatás.

Hingyi László képviselő úrnak:
- az  Aranyvölgyi  út  –  Magyar  út  sarkán lévő  ruhagyűjtő  konténer  elszállításával

kapcsolatban adott válasz.

Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkák megrendelésére,
- a  hajléktalan  személyek  részére  a  meleg  étel  fogyasztásának  lehetőségeiről

Dunaújvárosban kérdésére adott tájékoztatás.

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.
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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. június 09. 

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.  
    polgármester
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