
    

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 Költségvetési és Pénzügyi Osztály tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Aktuális     pénzügyi     helyzet

2016. eddig eltelt időszakában az önkormányzat likviditási helyzete biztonságos volt.
A szállítói számlák kiegyenlítése ütemes, fizetési határidőkön belül megtörténik.

A szabadon felhasználható források a napi kifizetések fedezetét biztosítják. 

AKTUÁLIS PÉNZÜGYI  –  KÖLTSÉGVETÉSI  -  ÉS GAZDÁLKODÁSI  FELADATOK
ELLÁTÁSA

- A tárgyévi költségvetés folyamatos nyomon követése biztosított,  jelen ülésen a
4.  módosítás  került  beterjesztésre,  mely  elfogadása  esetén  az  előirányzatok
feldolgozása 2016. október 31-ig  naprakész.

- A  2016.  év  I  -  IX  hónapjára  vonatkozó  költségvetés  teljesítési adatainak
feldolgozása folyamatban van, a Magyar Államkincstár felé szolgáltatott és általa
elfogadott adatok alapján. Az előterjesztés a decemberi ülésen szerepel majd a
napirendek között.

- Az  önkormányzat  könyvvizsgálói  feladatainak  ellátására pályázati  eljárás
keretében kerül sor a könyvvizsgáló kiválasztására, az ezzel kapcsolatos folyamat
és a szükséges döntés jelen ülés előterjesztései között szerepel.

- Az intézmények (beleértve a városi önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt is )
havi  pénzforgalmi -  és a negyedéves mérleg  jelentést szolgáltatnak a Magyar
Államkincstár  felé.  A  költségvetési  és  pénzügyi  osztály  lezárás  előtt  az
elektronikus rendszerbe feltöltött adatokat ellenőrzi és szükség esetén intézkedik
a korrekció elvégzése érdekében.
A  11  intézményi  adatszolgáltatás  ellenőrzése  mellett  az  5  nemzetiségi
önkormányzat tekintetében is elvégezzük ezen feladatokat.

- A  Közgyűlés  döntött  az  önkormányzat  számlavezető  pénzintézetének
változtatásáról és ennek eredményeként 2017. január 2-től az OTP Bank Nyrt-vel
kerül  sor  szerződéskötésre.  A jóváhagyott  szerződés aláírására  az  előkészítés
folyamatban  van  a  bankkal.  A  korábbi,  K&H  Bank  Zrt-vel  kötött  szerződés
megszüntetésére a  személyes  egyeztetések mellett  megállapodás előkészítése
van  folyamatban. A  városi  önkormányzat  szerződése  mellett  10  intézményi



szerződés  is  előkészítés  alatt  van.  A  bankváltási  folyamatot  az  5  nemzetiségi
önkormányzat tekintetében is végrehajtjuk.

- 2017.  évi  költségvetés előkészítése megkezdődött.  A tervezési  munkamenet,
részletes feladatlebontás és a határidők ütemtervben kerültek rögzítésre. 
A  költségvetés  előkészítése  minden  hivatali  vezető  és  intézményvezető
részvételével történik, akik számára megküldésre került  az általunk összeállított
Tervezési útmutató valamint a tervezés megkezdéséről szóló körlevél.
Az  alapadatok  beérkezése  után  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály
koordinálásával halad tovább a javasolt  tervadatok feldolgozása és ellenőrzése,
ezt  követően  kerül  sor  a  tárgyalásokat  megalapozó  dokumentációk
összeállítására.

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2016. október 20-a és 2016. november 17-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk
és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása.

Egyéb elvégzett javítások: Magyar úton a Pentele Horgászbolt melletti parkolónál híd
helyreállítása br.  591.236,-Ft,  Zecher  J.  téri  parkoló beszakadás helyreállítása br.
75.338,-Ft, Diófa u. 21. víznyelő helyreállítása br. 166.827,-Ft, Baracsi út - Penny be-
járó víznyelő helyreállítása br. 270.965,-Ft, Ady E. u. 14. víznyelő helyreállítása br.
216.884,-Ft, Martinovics I. u. úttest javítása br. 1.477.035,-Ft, Szabadság u. parkoló
víznyelő helyreállítása br. 78.249,-Ft, Baracsi út (Széna sor 18.) víznyelő körüli hely-
reállítás  br.  1.090.442,-Ft,  Bartók  B.  u.  10.  előtti  beszakadás  helyreállítása  br.
34.870,-Ft, Római krt. 34/a-b. előtti beszakadás helyreállítása br. 76.074,-Ft, Múze-
um téren lévő beszakadás helyreállítása br. 135.872,-Ft, Szigeti út melletti kapubejá-
ró zúzottkövezése br. 155.644,-Ft, Petőfi S. u. 40. előtti beszakadás helyreállítása br.
660.524,-Ft,  Erdei  tornapálya  részleges  csapadékvíz  elvezetési  munkái  br.
5.225.412,-Ft, Sándor Frigyes Zeneiskola szobor körüli  járda kialakítása, felújítása
br. 1.515.636,-Ft, Balogh Á. u. 28. számtól a Bocskai I. utcáig járda felújítása térkő
burkolattal br. 2.846.447,-Ft, Bocskai I. u. 1/b. - Balogh Á. u. közötti járda felújítása
br. 2.344.279,-Ft, Szabadság u. 22-24. előtti és melletti járda felújítása térkő burko-
lattal br. 9.999.313,-Ft, Dózsa Mozi előtti buszöböl felújítása munkái br. 26.448.333,-
Ft.

- 15 csomóponti gyalogátkelő közvilágítás szabványosítása befejeződött.

- ELENA projekt megindulása
Az Október 23. téri sportpálya árajánlata még nem érkezett meg.

Tervezési és előkészítési munkák vannak folyamatban:

- További parkolók tervezése, illetve a meglévő parkolási rend felülvizsgálata 8 hely-
színen. 
- Közterület alakítási terv készítése, hogy később ott is parkolókat alakíthassunk ki a
zöld terület rovására 6 helyszínen.
- Gerle utcában csapadékvíz elvezetés tervezése
- Gyalogátkelőhelyek tervezése jelenleg 1 helyszínen van folyamatban (+ Kallós kivi-
teli terv)
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Kivitelezésre megkötött szerződésünk van:
- 6 + 2 db gyalogátkelő kiépítése
- Vásártér előtti járda építés
- Kerékpárút felújítás a Vásár térrel szemben
- Kisdobos út mögött parkoló építés

Ravasz Erzsébet utca -Pitypang köz - Magyar út vízjogi létesítési engedélye meg-
hosszabbításra került.

A Vis Maior Alsó-Foki patak meder helyreállítási munkálatai befejeződtek. A műszaki
átadás-átvétel még nem történt meg.

Aranyalma Tagóvoda főbejárati ajtó csere      404 853,- Ft
Eszterlánc Tagóvoda falak ázásának megszüntetése      147 113,- Ft
Szivárvány Tagóvoda falak ázásának megszüntetése      356 907,- Ft
Aprók Háza Tagóvoda korrodált csőszakasz cseréje                  81 543,- Ft
Dunaújvárosi Óvoda Gazdasági raktár ablak cserék pótmunkái      443 882,- Ft
Rudas Szakközépiskola konyha és étterem feletti tető szigetelése   3 121 094,- Ft
Sándor Frigyes Zeneiskola tetőfedés felújítása 17 628 945,- Ft
GESZ előtti útfelület felújítása   4 255 141,- Ft
Napraforgó Bölcsőde tetőszigetelés felújítása   1 028 685,- Ft

Lakások felújítása: 
Kalamár u. 2.fszt.5. 1 399 988,- Ft
Kalamár u. 3.2.6. 1 682 652,- Ft

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

Pályázati koordinációt és gazdasági feladatokat érintő információk:

„Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása”  elnevezésű
pályázat keretében az Építők útja egy részének felújítására 2015.évben 50%-os ön-
erő biztosítása mellett nyertünk 15 millió Ft-ot. A pályázati forrásbevonással felújított
útszakaszon teljes pályaszélességben került az útburkolat felújításra. A kapott támo-
gatással való elszámolás november elején kerül megküldésre a Magyar Államkincs-
tár részére. 

KÖZOP-3.5.0.-09-11-2015-0062 „Dunaújváros-Pálhalma közötti gyalog és kerékpár-
út építés” projekthez kapcsolódóan 2016. október 27-én érkezett értesítés arra vo-
natkozóan, hogy a projekt pénzügyi zárására a közreműködős szervezet részéről sor
került. A zárást követően a projekt fenntartási időszakba került. 

A 2015.évi  „járásszékhely települési  önkormányzatok által  fenntartott  múzeu-
mok szakmai támogatására” meghirdetett nyertes pályázat kapcsán megtörtént a
fel  nem használt támogatásra felszámolt ügyleti  kamat kifizetése. Jelenleg teendő
nincs, a támogatással a zárszámadásban kell elszámolni.

Az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve határidőben benyújtott,  2016.
évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton önkormányzatunk 154 e Ft tá-
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mogatást nyert. Az önrész 403 e Ft, így összesen 557 e Ft-ot van lehetőség felhasz-
nálni 2017.12.31-éig.

A támogatás összegéből műszaki (hangtechnikai) eszközök beszerzése valósul majd
meg, a lebonyolítás a 2015., évi pályázathoz hasonlóan zajlik majd. Jelenleg az esz-
közlista átdolgozása a feladat a csökkentett összeg figyelembe vételével.
 
A  TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0269 „Kompetencia alapú oktatás,  egyenlő  hozzáférés
bevezetése innovatív intézményekben” c. pályázat kapcsán megérkezett az értesítés
a 2014-ben benyújtott változásbejelentési kérelem jóváhagyásáról, melyet az oktatá-
si intézmények fenntartó-változása miatt kezdeményeztünk. Mivel a pályázati útmu-
tató alapján nem engedélyezett  a konzorciumi megvalósítás, a KLIK Dunaújvárosi
Tankerületét együttműködő partnerként rögzítették. A másik KLIK-kel közös projekt,
a  TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0003 „Együttműködés az együttnevelésért - Sajátos ne-
velési  igényű  tanulók  integrációja  Dunaújváros  három oktatási  intézményében”  c.
projekt kapcsán jóváhagyták a szakmai (konzorciumi) együttműködést.
 
A Dunaújváros Felsőoktatásért Alapítvánnyal -konzorciumban- közösen előkészített
KEHOP-5.4.1-16 Szemléletformálási programok pályázati  kiírásra "Egyetlen Föld -
az élő bolygónk" címmel 2016.10.13-án határidőben benyújtottuk a pályázatot. A pro-
jekt tervezett megvalósítási időszaka 2017. február- 2017.október közötti időszak.
 
Folyamatban van az Európai Uniós pályázatok kapcsán nyitott  bankszámlák felül-
vizsgálata. A kialakult gyakorlat szerint a megnyitásra került alszámlák kizárólag a
projektek fenntartási időszakának lejárta után szüntethetők meg. Arz alszámlák ezen
idő  előtti  megszüntetésére  irányuló  kérelmünkre,  választ  várunk  a  Közreműködő
Szervezetektől.

A KSH részére beküldtük a 2016. III. negyedévről szóló 2237 számú beruházássta-
tisztikai jelentést mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal vonatkozásá-
ban.
Folyamatban van a 2016. évi január – szeptember időszakra vonatkozó szöveges
költségvetési beszámoló készítése. 
Megkezdődött a 2017. évi költségvetés tervezése és a szerződések felülvizsgálata.
 
Folyamatos a nyilvántartások vezetése, a különböző adatszolgáltatások, beszámolók
készítése és küldése, valamint a pénzügyi gazdálkodási ügyintéző betanítása.

Közbeszerzést érintő feladatok:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város hivatalos internetes honlapjának üzemelteté-
se”
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. szeptember 22.napján az ajánlat-
tételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvet-
len, egyidejű megküldésével. 
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. szeptember 30. 12.00 óráig) 3 db ajánlatot
nyújtottak be. 
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A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Qualityweb Kft. a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette,
mely alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 644/2016.(X.20.) határo-
zatával a közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánította.

A Vállalkozási szerződés aláírására DMV Önkormányzata és a Qualityweb Kft. között
2016. október 27-én került sor.

„Vállalkozási  szerződés  keretében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004.)
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. szeptember 22. napján az ajánlat-
tételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvet-
len, egyidejű megküldésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. szeptember 30. 12.30 óráig) 2 db ajánlatot
nyújtottak be.

A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Kbt. 76. § (2) be-
kezdés c) pontja szerint Doboviczki Attila Tamás a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette, mely alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 643/2016.(X.20.) ha-
tározatával a közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánította.
A Vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van.

„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 ajánlattéte-
li 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: 2016. november 14. 12:00 óra.
Az ajánlatok bontására: 2016. november 14. 12:00 órakor az ÉSZ-KER Kft. székhe-
lyén kerül sor. 

„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: 2016. november 14. 13:00 óra.
Az ajánlatok bontására: 2016. november 14. 13:00 órakor az ÉSZ-KER Kft. székhe-
lyén kerül sor.
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A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § alapján 1. és 2. számú Kiegészítő tájékozta-
tás kérésére és ajánlatkérő által adott válaszra került sor. 

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

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:

TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése
 
A  támogatási  kérelem  határidőre,  2016.  augusztus  30-án  benyújtásra  került,  a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, aki tisztázó kérdést tett
fel, melyet határidőre megválaszoltunk. Az IH még nem hozott döntést a támogatási
kérelem elbírálásáról. 

TOP-6.1.5-  15  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás  ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés - Magyar út, Szigeti út és a Ruhagyári út felújítása

A  támogatási  kérelem  határidőre,  2016.  augusztus  30-án  benyújtásra  került,  a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, aki tisztázó kérdést tett
fel, melyet határidőre megválaszoltunk. Az IH még nem hozott döntést a támogatási
kérelem elbírálásáról. 

TOP-6.2.1-15  Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások  fejlesztése -  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  Makk
Marci Bölcsőde tagintézményének energetikai felújítása és korszerűsítése

A  támogatási  kérelem  kedvező  elbírálásban  részesült,  a  támogatási  szerződés
megkötése folyamatban van. Az elnyert támogatási összeg a támogatási kérelemben
megjelölt összeggel megegyezően 296 260 000, -Ft.

TOP-6.2.1-15  Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza,
Napsugár) energetikai felújítása és korszerűsítése

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződést az
önkormányzat megkötötte. A Közgyűlés októberi döntése alapján folyamatban van a
Vasmű  u.  41.  Kft.  konzorciumi  partnerként  történő  bevonásának  ügyintézése  a
Közreműködő Szervezetnél. Az elnyert támogatási összeg a támogatási kérelemben
megjelölt összeggel megegyezően  280 740 000,- Ft.
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TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása 

A  támogatási  kérelem  határidőre,  2016.  augusztus  30-án  benyújtásra  került,  a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, annak eredményéről
még nem kaptunk döntést.

TOP-6.4.1-15  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés -  Fenntartható  városi
mobilitási terv elkészíttetése

A  támogatási  kérelem  benyújtása  megtörtént  és  a  projekt  kedvező  elbírálásban
részesült. A támogatási összeg az igényelt összeggel megegyezően 31 109 740,- Ft.
A  projekt  2016.  augusztus  8-án  megkezdődött,  a  vállalt  projekttevékenységek
folyamatban vannak.

TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

A prioritási soron három projekt általános iskolák  - a Dózsa György Általános Iskola,
Vasvári  Pál  Általános  Iskola,  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  –  felújítása  és
korszerűsítése céljából került benyújtásra 2016. június 30-án. 
A  negyedik  projekt  a  TOP-6.2.1  prioritási  sorhoz  kapcsolódóan  a  Dunaújvárosi
Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza,  Napsugár) energetikai  felújítása céljából  került
benyújtásra szintén 2016. június 30-án.

Mindegyik támogatási kérelem megfelelt a jogosultsági feltételeknek, jelenleg az IH a
projekttervek szakmai elbírálását végzi.

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A  támogatási  kérelem  határidőre,  2016.  augusztus  30-án  benyújtásra  került,  a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, annak eredményéről
még nem kaptunk döntést.
A  támogatási  kérelem  alátámasztása  érdekében  a  projektben  érintett  ESZI
épületének  engedélyezési  és  kiviteli  szintű  tervdokumentációja  elkészült,  továbbá
folyamatban van az Útkeresés Segítő Szolgálat épületének tervdokumentációjának
elkészítése.

TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében
A Fejér Megyei Kormányhivatallal a konzorciumban megtörtént a támogatási kérelem
benyújtása, mely kedvező elbírálásban részesült. A támogatási összeg az igényelt
összeggel megegyezően 620 000 000,-Ft. A támogatási szerződés aláírásra került, a
projekt 2016. szeptember 1-én megkezdődött.

A  projekt  pályázati  feltételek  alapján  megszabott  mérföldköveinek  teljesítése
érdekében  a  vállalt  projektfeladatok  elvégzése  szükséges,  melyek  folyamatban
vannak.

A fent nevezett pályázatokra a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya,
valamint a Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály készíti és készítette elő
a támogatási kérelmeket. 
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Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  verseny  2016.  évi
eredményhirdetésére és díjátadására 2016. október 26-án került  sor. A díjakat és
okleveleket  Cserna  Gábor  polgármester  úr  megbízásából  Cserni  Béla  a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  elnöke  adta  át
ünnepélyes  keretek  között.  Ebben  az  évben  a  17.  alkalommal  megrendezett
versenyen  69  jelentkező  összesen  85  pályázatot  nyújtott  be  összesen  7
kategóriában. Az elismerő oklevelek mellett virágokat, növényeket és virágvásárlási
utalványt  kaptak  a  díjazottak.  A  verseny  lebonyolítását  és  értékelését  a
környezetvédelmi szakcsoport végezte.

A Dunaújvárosi Egyetem 2016. november 7-10. között megtartott Tudományos Hét
rendezvénysorozatán,  ezen  belül  a  Természettudományi  és  Környezetvédelmi
szekció  munkájában,  valamint  a  „Zöld  Nap”  című  rendezvényen  a  hivatal
környezetvédelmi  szakcsoportja  is  részt  vett.  A  Természettudományi  és
Környezetvédelmi  szekcióban  Petrovickijné  dr.  Angerer  Ildikó  „Dunaújváros
levegőszennyezettségének alakulása és a szmog helyzetek” címmel, a „Zöld Nap”
rendezvényen  pedig  Dunaújváros  környezetvédelméről  tartott  előadást.  A
Dunaújvárosi Egyetem november 9-ei  „Zöld Napján” önálló standdal  vettünk részt
„ÖKO-HIVATAL” címmel a városi zajmérés rejtelmeiről és vizeink parányi élőlényei
mikroszkóp alatt tartottunk interaktív bemutatót.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

- 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  2016.  évben  9.103.470,-  Ft
állami normatívát kapott a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. E támogatási
összegből kell megoldani az őszi, tavaszi, téli és nyári szünetben - munkanapokon -
a gyermekek egyszeri meleg-étellel való ellátását. Az állami normatíva, kizárólag a
hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének
egy  részét  fedezi.  Azok  a  gyermekek  akik  „csupán”  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, nem étkeztethetők az állami normatívából. 
A szülők/törvényes képviselők hivatalból történt kiértesítését követően az őszi szünet
idejére  99  fő  gyermek  szülei  nyilatkoztak  úgy,  hogy  az  őszi  szünetben  2016.
november  2.,  3.  és  4.  napján  az  egyszeri  meleg  étkeztetést  gyermekük  részére
igénylik. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a beérkezett ajánlatok alapján a
Ceka & Csoki Bt-vel kötött szerződést az őszi szünidei étkeztetés biztosítására. A
gyermekek étkeztetésének lebonyolítása a Béke Étteremben (Bartók B. tér 8. szám
alatt) történt. 
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A 99 fő gyermek őszi szünidei étkeztetésének költségvonzata a következőképpen
alakult: 

- összköltség: 179.982,- Ft, melyből 
- központi költségvetési normatíva: 39.330,- Ft, 
- helyi önkormányzati költségvetés: 140.652,- Ft.

Elmondható,  hogy mindhárom étkeztetési  napon 20-22 fővel  kevesebben jelentek
meg  étkezni/  illetve  az  ételt  elvinni,  mint  ahány  fő  (99)  részére  azt  a  szülők
igényelték.  A  megjelent  szülők  döntő  része  az  étel  ételhordóval  való  elvitelét
választotta.
Az étkeztetés lebonyolításának szabályosságát a Szociális osztály és a Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai személyesen ellenőrizték. 

-  Kifizetett  támogatások  2016.  01.  01.  napjától  2016.  10.  31.  napjáig  (az
adatokat lásd: ezer forintban)

A Szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2016. első tíz hónapjában
az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Megnevezés
Eredeti előirány-

zat
Módosított elő-

irányzat
Teljesítés Százalék

Albérleti hozzájárulás 468 390 83,00
Első újszülött tám. 381 381 100
Átmeneti segély+idősk. 105000 82885 78,93
Rendkívüli gyermekvéd. 20800 14396 69,21
Iskoláztatási támogatás 3000 2145 71,5
Gyógyszerköltség 12240 10406 85
Helyi lakásfenntartási 
tám.

36000 22924 63,67

Mozijegy 12960 10800 83,33
Védőháló Alapítvány 20000 20000 100
Időskorúak támogatása táj.jel-
legű

60715

Összesen: 210849 164327 77,93

-  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 teljes áttekintést:
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Hónap Igénylők száma
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               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

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már kb. 550 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 eddig 68 darab volt.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Dr. Török Mónika ügyvéd a következő perekben, a bírósági határozatok megküldésé-
vel a következő tájékoztatást adta. 
A Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. „f.a.” korábbi hitelezője az Alder Vagyonke-
zelő Zrt. felperes által által tag korlátlan felelőssége megállapítása iránt a Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen folyamatban lévő perében a Fővárosi
Ítélőtábla 11. Gf. 40.182/2016/6. számon hozott végzésével a Székesfehérvári Tör-
vényszék 14. G.40.133/2015/8. számú ítéletét hatályon kívül helyezte, az első fokú
bíróságot újabb tárgyalásra és újabb határozat hozatalára utasította. 
Az indoklás lényege: Nem történt meg a kereseti kérelem érdemi vizsgálata, a bizo-
nyítási eljárás lefolytatása, az ítéleti tényállás feltárása, az elutasítás érdemi indokai-
nak kifejtése,  ezért  az  első  fokú eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt
szükséges az első fokú ítélet hatályon kívül helyezése, újabb határozat hozatala.

A Szent Panteonon Kórház Nonprofit Kft. „f.a.” további hitelezője a Happy Business
Services Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. felperesnek gazdasági társa-
ság vezető tisztségviselője korlátlan felelőssége megállapítása iránt a Dunaújváros

11



Megyei  Jogú Város Önkormányzata ellen a Székesfehérvári  Törvényszék a 17.G.
40.088/2016/4.számon hozott  végzésével a pert  megszüntette azzal, hogy a felek
között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt már született jog-
erős ítélet. 

A határozatok a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztályon megtekinthető-
ek. 

Október 25-én érkezett Kovács István görögkatolikus parókus levele, melyben Duna-
újváros Megyei Jogú Város Polgármesterének és képviselő testületének a Dunaújvá-
rosi  Görögkatolikus  Egyházközség  fiataljai  táboroztatásának  támogatását  köszöni
meg (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2016. október 20. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- az október 2-i népszavazási kampánnyal kapcsolatos kiadásokkal,
- a Dunanett Nonprofit Kft. további működésével,
- a  Modern  Városok Programmal  kapcsolatban megfogalmazott  kérdéseire  adott

tájékoztatás.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Római városrész szociális rehabilitáció során pótmunkák kérésére,
- a Domanovszky térre tervezett kutya futtatást tiltó tála kihelyezésével,
- a Fáy utca lépcsőnél zöldterületi munkák megrendelésére,
- a Római  körút  25.  számnál  lévő szelektív  hulladékgyűjtő  sziget  áthelyezésével

kapcsolatosan adott válasz.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a  Velinszky  László  utca  és  Dunasor  kereszteződésében  lévő  közmű  javítási

munkák befejezése miatt adott tájékoztatás.

Hingyi László képviselő úrnak:
- az utcanevekkel kapcsolatos kérdésére,
- a Baracsi út 29. számú háznál lévő munkálatokra,
- a  Vízimolnárok  utcában  keletkezett  süllyedések  javítására,  a  Mikszáth  Kálmán

utca  zúzottkő  burkolatának  javítására,  a  Baracsi  út  mentén  haladó  aszfalt
burkolatú járda felújítására adott tájékoztatás.

Iván László képviselő úrnak:
- a  Dózsa  György  út  –  Bocskai  István  utca  –  Kallós  Dezső  utca  jelzőlámpás

csomópont működésével kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Babits Mihály utcai fedlapok süllyedésével,
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- a Batsányi János utca 3. szám előtt feltöredezett burkolat, 
- a  Martinovics  Ignác,  Batsányi  János  utcai,  valamint  az  Október  23.  téri

járdafelújítások,
- a Széchenyi István köz és tér vízelvezetés megoldása,
- az Október 23. tér lépcsőházainál korlát telepítése miatt adott tájékoztatás.

Pintér Attila képviselő úrnak:
-  a térfigyelő kamerarendszerrel,
-  a városi közúthálózat útellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatás.

Sztankovics László képviselő úrnak:
-  hulladékgyűjtő edények pótlásával,
-  az Interspar előtti gyalogátkelőhelynél jelzőlámpák telepítésével,
-  Völgy sor és Diófa utca vízelvezetésének megoldásával,
-  Baracsi úti körforgónál a sérült korlátelem javításával kapcsolatos tájékoztatás.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Bagolyvár szelektív hulladékgyűjtő szigettel,
- a Gárdonyi Géza utca járdájának felújításával,
- az  Aranyvölgyi  út  –  Magyar  út  –  Baracsi  út  jelzőlámpás  csomópontban  a

zöldhullám kialakításával,
- a  Kinizsi  utcával  kapcsolatos  nyomott  vezeték  kiváltásával  kapcsolatos

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. november 17. 

                                                                                            

 Cserna Gábor s.k.   
    polgármester
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