
    

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 Adóhatósági Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő helyi adók és gépjárműadó második
félévi adókötelezettségének befizetési határideje szeptember 15-e volt. A befizetések
könyvelését  követően  megállapítást  nyert,  hogy  az  ütemezett  adóbevétel
szeptember hónapig realizálódott. 

Az  önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  adók  és  adók  módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint
az  önkormányzati  adóhatóság  adatszolgáltatási  eljárásának  szabályairól  szóló
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 18.§-ában foglaltak szerint 2016. szeptember 30-ai
állapotnak  megfelelően  elkészítettük  a  háromnegyed  éves  zárási  összesítőt,  és
teljesítettük  az  ahhoz  kapcsolódó  adatszolgáltatási  kötelezettségünket  az
Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztálya, valamint
a Magyar Államkincstár felé.

 A  2013.  évtől  hatályos  rendelkezések  alapján  a  gépjárműadó  bevétel  központi
költségvetést megillető hányadának (60%-ának) utalásáról, annak nagyságrendjéről
az  ellenőrizhetőség  céljából  a  tárgynegyedévet  követő  hónap  15.  napjáig
szolgáltattunk adatokat  oly  módon,  hogy az adónyilvántartó  rendszerből  kinyert  –
havi bontású gépjárműadó forgalmát részletező – adatokat a Kincstár elektronikus
adatrendszerébe rögzítettük, valamint az adatszolgáltatás hitelesített példányát és a
fizetési számláról a terhelési összegeket, továbbá azok záró egyenlegét tartalmazó
számlakivonatok hitelesített másolatait postai úton is megküldtük. 
A jogszabályi előírások szerint az önkormányzati adóhatósághoz befolyt illetékbevé-
telt minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kell átutalni a Magyar Államkincstár
illetékbeszedési számlájára. Hatóságunk e rendelkezésnek eleget téve 2016. október
-án  5.212.158 Ft illetékbevétel átutalásáról intézkedett.

Szeptember 1-jétől október 12-éig 89 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet tel-
jesítettünk az alábbiak szerint:



adatok Ft-ban

15 74021 615Adónem Visszatérítés Átvezetés más adó-
számlára

Összesen

Helyi iparűzési 
adó5 875

Építményadó

5 506 738 7 611 343 13 118 081

Gépjárműadó 90 317 39 968 130 285

Késedelmi pótlék 19 472 302 342 321 814

Bírság 0 60 629 60 629

Illeték 8 871 25 199 34 070

Idegen 11 225 0 11 225

Összesen 5 642 498

8 055 221

13 697 719

A  rendszeres  hatósági  munkán  túl  a  két  közgyűlés  közötti  időszakban
adóhatóságunk 48 db adóigazolást, vagyoni bizonyítványt, illetve költségmentességi
igazolást állított ki az adóalanyok részére.
Az építményadóztatás területén az egyenlegértesítőhöz mellékelt felszólítás és az
adóellenőrzések  eredményeképpen  308  db  adóbevallás  benyújtására  és  283  db
adókötelezettségről szóló határozat kiküldésére került sor.
Az iparűzési  adóztatásban a vállalkozások részéről 77 db bejelentkezés, változás
bejelentés  történt.  Iparűzési  adóbevallást  48  vállalkozás pótolt  az  esedékességet
követően.
Részletfizetést, fizetési halasztást   4  vállalkozás számára biztosítottunk.

Megkeresésre szeptember hónapban 73 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk.

A két közgyűlés közötti időszakban 262 db gépjárműadó előíró, illetve törlő határozat
kibocsátására került sor, valamint egy méltányossági kérelem került elbírálásra.

Tervezett  átfogó  adóhatósági  ellenőrzést  9  vállalkozásnál  tartottunk  a  jelzett
időszakban.

Adóhatóságunk a második félévi befizetési határidőt követően, október 6-án elkészí-
tette a hátraléki kimutatást azon adózókról, akik nem tettek eleget adófizetési kötele-
zettségeiknek. A hátralék behajtása érdekében megkezdtük a végrehajtói munkát.
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A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2016. szeptember 22-e és 2016. október 20-a közötti  időszakban kátyúk (176 db,
242,79 m2, br. 2.592.676,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák
helyreállítását rendeltük meg (br. 1.968.793,-Ft), melyeknek a javítását a DVG Zrt. el-
végezte.

Egyéb  elvégzett  javítások:  Budai  N.  A.  u.  Volántelep  előtti  útbeszakadás  br.
1.007.773,-Ft, Bólyai J. u. 1. fagyökér által felnyomott járda br. 732.714,-Ft, Bólyai J.
u. 1. előtti beszakadás br. 56.256,-Ft, Köztársaság u. 2. előtti járdabeszakadás br.
828.925,-Ft, Rákóczi F. tér 82. előtti útbeszakadás br. 514.213,-Ft, Gutenberg köz-
ben útbeszakadás br. 435.341,-Ft, Baracsi út Interspar melletti buszmegálló besza-
kadás br. 392.466,-Ft, Váci M. u. 11-12. és Római krt. 28. között járdalapok lehelye-
zése br. 123.857,-Ft, Hétvezér u. és Városszéli u. zúzottkő terítése 122.958,-Ft, Csá-
szártanyák u. zúzottkövezése br. 85.253,-Ft, Római krt. 9/d és 11. szám melletti lép-
csőhöz korlát  telepítése br.  1.296.308,-Ft,  Római krt.  15. szám melletti  lépcsőhöz
korlát telepítése br. 277.463,-Ft, Hunyadi J. u. és Eper köz útgyűrődés br. 743.662,-
Ft, Hunyadi J. u. 2/f. útgyűrődés br. 573.582,-Ft, Széchenyi I. Gimnázium előtti víz-
nyelő  rács  helyreállítása  br.  98.830,-Ft,  Szórád  M.  út  30-32.  útbeszakadás  br.
585.756,-Ft, Gandhi u. útbeszakadás br. 495.521,-Ft, Október 23. tér 10. útbeszaka-
dás br. 874.498,-Ft, Kassák L. u. 5. szeméttároló helyreállítása br. 224.379,-Ft, Kas-
sák L. u. 2. szeméttároló helyreállítása br. 224.379,-Ft, Őspatika előtti járdabeszaka-
dás  br.  381.235,-Ft,  Táncsics  M.  u.  Piac  tér  mögött  víznyelő  rács  cseréje  br.
136.406,-Ft, Venyimi út és Móra F. u. útszakasz helyreállítása br. 794.678,-Ft, Jókai
M.  u.  75.  útbeszakadás  br.  508.142,-Ft,  Gárdonyi  G.  u.  33.  térkősüllyedés  br.
379.727,-Ft, József A. u. páratlan előtti járda felújítása br. 9.997.648,-Ft, Batsányi J.
u. mögötti bekötő járda felújítása br. 8.322.801,-Ft, Weiner krt. páros oldala előtti jár-
da felújítása br. 10.023.574,-Ft, Fáy A. szalagkorlát felújítása br. 7.641.031,-Ft, Marti-
novics I. u. 24. előtti vízelvezetés megoldása br. 4.442.888,-Ft, József A. és Ady E.
u. hibák javítása br. 8.073.342,-Ft, Martinovics I. u. 27-35. mögötti vízelvezető rend-
szer felújítása br. 3.053.986,-Ft.

Az elmúlt Közgyűlés óta az Arany János u. 58., 60. számú önkormányzati ingatlanok
balesetveszélyes állapota megszüntetésre került.      Költsége: 4.448.670.- Ft.

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés
- Kaszálási munkák
- Rágcsálók elleni védekezés továbbra is folyamatban van.

Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilá-
gítás kiépítés kivitelezésére befejezésre kerül 2016.10.15-én.

Sándor Frigyes Zeneiskola szoborállításhoz 
kapcsolódó felújítási munkák 2.980.817,-Ft,
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Bóbita Tagóvoda légellátás kiépítés, szúnyogháló felszerelés    518.309,-Ft,
Dunaparti Tagóvoda légellátás kiépítés, szúnyogháló felszerelés    922.764,-Ft,
Szivárvány Tagóvoda légellátás kiépítés, szúnyogháló felszerelés    629.902,-Ft,
Derkovits u. 4. rendelő melegvízellátás kialakítása    213.326,-Ft,
BKMH Pentele Klubház kémény felújítási munkái    511.447,-Ft,
Dózsa. Gy. Ált. Isk. tantermi szárny tetőszigetelés felújítása 5.166.873,-Ft,

Aprók Háza Tagóvoda parketta felújítása    911.126,-Ft,
Aranyalma Tagóvoda gyermek WC-k paravánjainak cseréje    514.604,-Ft,
Bóbita Tagóvoda parketta felújítása    821.188,-Ft,
Katica Tagóvoda PVC burkolat felújítása    288.469,-Ft,
Római Tagóvoda szennyvíz alapvezeték csere – 4. pince, folyosó 1.066.170,-Ft,
Százszorszép Tagóvoda PVC burkolat felújítása    626.483,-Ft,
Zengő-Bongó Bölcsőde parketta felújítása 1.283.937,-Ft,
Szivárvány Tagóvoda mettlachi burkolat csere    996.392,-Ft,
Liszt Ferenc kerti Bölcsőde parketta felújítása    574.186,-Ft,

Lakások felújítása: 
Diófa u. 26.1.2.      1 698 606,-Ft,
Dobó I. u. 1.4.3.    476 239,-Ft,
Eszperantó u. 1.5.7.    883 669,-Ft,
Esze T. u. 6.1.1. 2 138 409,-Ft,
Kőris u. 12/a.2.6. 1 138 471,-Ft,
Radnóti u. 2.2.1. 1 171 755,-Ft,
Radnóti M. u. 2.2.2. 2 213 289,-Ft,
Palme köz 7.4.3. 1 113 589,-Ft,

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Közbeszerzési  és  Pályázati  Koordinációs
Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Pályázati koordinációt és gazdasági feladatokat érintő információk:

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Frangepán utcai Családok Átmeneti Otthona felújí-
tására irányuló „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pá-
lyázatot 2016.06.30-án benyújtottuk, mely pályázat Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter döntése értelmében 13.393.415,- Ft központi költségvetési támogatásban
részesült.  A  Támogatói  Okirat  megérkezett,  a  támogatásként  kapott  összeget
2017.12.31.-ig szükséges felhasználni.
2016. szeptember hónapban több pályázati lehetőségről érkezett felhívás. Ezek kö-
zül a „Számítógép a mindennapi társ” címmel megjelent pályázati felhívás az infor-
matikát érintő témája miatt Közgyűlési és Informatikai Osztályra továbbításra került.
Megjelent a „Külterületi utak fejlesztése – önkormányzati utak kezeléséhez, állapotja-
vításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pá-
lyázat, melyen vidéki szintű önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások nyújt-
hatnak be pályázatot, ezért DMJV Önkormányzata nem tartozik a pályázatot benyújt-
hatók körébe.
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalán belüli adatszolgáltatási feladatok ellátása,
a nyilvántartások vezetése, a befejezetlen beruházások felülvizsgálata és az üzembe
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helyezési dokumentáció elkészítése, valamint a beszámolók készítése és küldése fo-
lyamatos.

K  özbeszerzést érintő feladatok:

„  Világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában építési
engedélyezési tervek elkészítése”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. augusztus 5. napján az ajánlatté-
teli felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvetlen,
egyidejű megküldésével. 
Az ajánlattételi  határidő lejártáig (2016. augusztus 15. 10.00 óráig) 4 db ajánlatot
nyújtottak be. 
A benyújtott ajánlatok alapján felhívás hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtásának be-
kérésére került sor, 2016. augusztus 24. 14:00 óra határidő megjelölésével.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján
az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az értékelési szem-
pontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető C.S.Ő. Építésziroda Kft.-t a kizá-
ró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban
előírt igazolások benyújtására kértük, mind a két rész tekintetében, melynek határ-
ideje: 2016. szeptember 7. 14:00 óra. Ajánlattevő a kért igazolásokat határidőben be-
nyújtotta. 
A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a C.S.Ő. Építésziroda
Kft.-t mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvá-
nította nyertesnek. 
A Tervezési szerződés aláírására 2016. október 5. napján került sor.

„  Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és az ahhoz szükséges felada-
tok ellátása a TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösz-
tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. augusztus 11. napján az ajánlat-
tételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen, egyidejű megküldésével.
Az ajánlattételi  határidő lejártáig (2016. augusztus 22. 12:00 óráig) 6 db ajánlatot
nyújtottak be. 
A benyújtott ajánlatok alapján felhívás hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtásának be-
kérésére került sor, 2016. szeptember 09. 13:00 határidő megjelölésével.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján
az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az értékelési szem-
pontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető Közlekedés Fővárosi  Tervező
Iroda Kft.-t a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat-
tételi felhívásban előírt igazolások benyújtására kértük, melynek határideje: 2016. ok-
tóber 3. 12:00 óra. Ajánlattevő a kért igazolásokat határidőben benyújtotta. 
A szerződés aláírása folyamatban van.
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A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi
Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium felhívására,  Dunaújváros MJV Önkormányzata
2016.  évben  is  részt  vett  az  Európai  Mobilitási  Hét  és  Autómentes  Nap
megrendezésében. A rendezvény keretén belül a Dunaújváros MJV Polgármesteri
Hivatal  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  környezetvédelmi
szakcsoportja  egész  hetes,  színes  programokat  szervezett.  A  rendezvényen  a
megkeresésünkre a város általános- és középiskolái, egyetemi hallgatói, óvodái, civil
szervezetei  és más intézmények,  valamint,  lakóközösségek, érdeklődő városlakók
vettek részt.

A részletes programok az  Európai  Mobilitási  Héten és  Autómentes  Napon  2016.
szeptember 16-22-ig az alábbiak voltak.
-  2016.  09.16-tól  09.22-ig  „Tiszta  utcák,  tiszta  terek”  címmel  takarítási  akciót
szerveztünk  a  város  szabadon  választott  pontján. Zsákokat  és  kesztyűket
biztosítottunk a jelentkezőknek. A rendezvényen 1100 fő vett részt 130 db 120 literes
zsák hulladéktól szabadították meg Dunaújváros közterületeit. A közszolgáltatóval a
zsákokat  elszállíttattuk.  Környezetvédelmi  Szakcsoportunk  az  Autómentes  Nap
rendezvény után szedte össze a szemetet a Petőfi ligetben.
-  2016.09.19-én  a  Dunaújvárosi  Egyetemmel  közösen  megszerveztük  az  „E-
mobilitási Nap a Dunaújvárosi Egyetemen” című rendezvényt, melyen általános- és
középiskolások,  valamint  egyetemi  hallgatók  vettek  részt  elsősorban,  de nyitott
jellegénél fogva bárki betérhetett,  megtekinthette a kiállítást és meghallgathatta az
előadásokat. 423 diák és a kísérő tanárok jelentek meg a rendezvényünkön.
-  2016.09.20-án  a  „Városnézés  Autómentesen”  program  keretében  Szabó  Imre
városfejlesztési igazgató, városi  főépítész mutatja be a város nevezetes épületeit.
Ebben az évben ezen a városnéző sétán a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium
turizmus  szakon  tanuló  diákjai  valamint  a  Városépítők  Egyesületének  érdeklődő
tagjai  vettek  részt,  előzetes  jelentkezés  alapján,  de  menet  közben  bárki
csatlakozhatott. A rendezvényen 50 fő vett részt.
-  2016.09.20-21-én  „Hivatali  Zöld  Nap”-ot  tartottunk  Iskolák  részére,  Helyszín:
Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a
hivatal „zöld” munkájába: a légszennyezés, zajvédelem, vízminőség vizsgálatok és
mikroszkópos  bemutató  témakörökben,  eszközök  bemutatása,  kipróbálása). A
rendezvény  célcsoportja  általános-  és  középiskolások  voltak.   A  két  napos
rendezvényen összesen 175 diák és a kísérő tanárok jelentek meg irodánkban.
-  2016.09.22-én  megtartottuk  a  hagyománynak  számító  „Autómentes  Nap”-ot  a
Petőfi ligetben. A sok színes programok között sor került az óvodások rajzversenyére
és  3  érdekes  akadályverseny  állomására,  ügyességi  kerékpáros  akadálypálya
kipróbálására, „Biztonságos közlekedés” címen a rendőrség állomáséra feladatokkal,
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a Dunaújváros Egyetem bemutatójára interaktív játékkal, környezetvédelmi totóra, A
legügyesebbek  kerékpáros kiegészítő  ajándékot  kaptak.  Dunaújváros  fenntartható
városi  mobilitási  tervével  kapcsolatban  kérdőívet  tölthettek  ki,  interaktív  játékon,
rajzoláson vehettek  részt  az  érdeklődők.  A rendezvényen  több mint  1000 fő  vett
részt.  Óvodásoktól  a  felnőttekig  minden  korosztály  célcsoportunk  volt.
Rendezvényünkre  a  Jószolgálati  Otthonból  csökkent  fizikai  és/vagy  szellemi
képességű gondozottak is ellátogattak a gondozóikkal.
A  szervezésben  a  Dunaújvárosi  Egyetem,  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság,  a
Vasvári Pál Általános Iskola, a Dunaújvárosi Óvoda, és a Mobilissimus Kft. voltak a
segítségünkre.
Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a helyi  autóbusz közlekedést mindenki
térítésmentesen vehette igénybe.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeire a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium 350 000,- Ft rendkívüli támogatást ítélt oda önkormányzatunknak.

A  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési
Rendszerének éves hitelesítő felülvizsgálati auditálására 2016. október 6-án került
sor.  A  felülvizsgálati  ellenőrzés  ezúttal  is  sikerrel  zárult,  a  független,  akkreditált
hitelesítő  megállapította,  hogy  a  polgármesteri  hivatalban  magas  színvonalú
környezetvédelmi  tevékenység  folyik,  a  hivatal  környezetvédelmi  teljesítménye,  a
munkatársak  környezettudatossága  pedig  példaértékű.  A  sikeres  hitelesítő
ellenőrzést követően a 2015. évről szóló Környezetvédelmi Nyilatkozatot határidőn
belül  beküldtük  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi
Főfelügyelőségnek.

Az automatikusan működő légszennyezésmérő állomás Városháza „B” épületének
homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblája  meghibásodás  miatt  nem
mutatja a légszennyezettségi adatokat. A kijelző javításán és a hiba elhárításán az
üzemeltetést  végző  környezetvédelmi  hatóság  mérőlaboratóriuma  jelenleg  is
dolgozik, mely hosszabb időt vesz igénybe. Addig a levegőszennyezettségi adatokat
a  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületének  homlokzatán  elhelyezett  táblán,
valamint a www.levegominoseg.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Október 12-én érkezett Kovács Erzsébet a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatónőjé-
nek köszönő levele. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Egyéb információk: 

A  tájékoztató  mellékletében  találhatók  DMJV  Közgyűlése  2016.  szeptember  22.
napján tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Kossuth Lajos utca és a Panoráma úti kereszteződésnél lévő megsüllyedt út és

járda kérdésére adott válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a polgárőr szervezetek újabb támogatására,  
- az  Aranyvölgyi  úton  az  Apáczai  Cs.  J.  utcai  kereszteződéstől  a  6.sz.  főútig

gyalogút bővítésére,
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- a Kinizsi utcában megvalósuló szennyvízcsatorna kiváltására irányuló 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.

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, 2016. október 20. 

                                                                                            

 Cserna Gábor s.k.    
    polgármester
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