
    

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. 
A  769/2016.  (  XII.  01.)  határozat  alapján  a  kincstárjegy  jegyzéséhez  szükséges
intézkedések 2016. december 2-án végrehajtásra kerültek.

AKTUÁLIS PÉNZÜGYI  –  KÖLTSÉGVETÉSI  -  ÉS GAZDÁLKODÁSI  FELADATOK
ELLÁTÁSA

- A  tárgyévi  költségvetés folyamatos  nyomon  követése  biztosított,   jelen
ülésen a 5. módosítás került beterjesztésre, mely elfogadása esetén az előirányzatok
feldolgozása 2016. november 30-ig  naprakész.

- A 2016.  év I  -  IX  hónapjára  vonatkozó  költségvetés teljesítési adatainak
feldolgozása  és  elfogadása  megtörtént  a  Magyar  Államkincstár  felé  szolgáltatott
adatok alapján. Az időszak adatairól  készült  előterjesztés jelen ülésen szerepel  a
napirendek között.

- Az önkormányzat  könyvvizsgálói  feladatainak ellátására pályázati  eljárás
keretében  került  sor  a  könyvvizsgáló  kiválasztására,  az  ezzel  kapcsolatos
pályáztatási  folyamat  lezárult  és  a  szükséges  döntés  az  illetékes  bizottságok
véleményének  kikérése  mellett  polgármesteri  hatáskörben  zárul.  Érvényes  és
legkedvezőbb ajánlatot  a Főnixbata Auditáló Kft.  (Budapest 1152, Szentmihályi  út
131.) adta.

- 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  folyamatosan  elvégezzük  ezen  feladatokat,  napjainkban  zajlik   a
novemberi adatszolgáltatás előkészítése .



- 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  aláírása  megtörtént,  az
önkormányzat  költségvetési  szervei  és  a  város  nemzetiség  önkormányzatai
tekintetében  16  szerződés  aláírására  és  közel  100  fő  aláírási  jogosultságának
ügyintézésre került sor. 
- A  korábbi,  K&H  Bank  Zrt-vel  kötött  szerződés  megszüntetésére  a
megállapodás aláírása napjainkban folyamatban van.  
- A  városi  önkormányzat  szerződései  mellett  10  intézményi  szerződés  és  5
nemzetiségi  önkormányzat  tekintetében  hajtottuk  végre  a  szükséges  teendőket
illetve  kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtása folyamatos (  szállítói  és
vevői partnerek kiértesítése). A bankszámok változását az önkormányzat honlapján
hírdetményben  is  közzétesszük  a  lakosság  és  a  vállalkozók  tájékoztatása
érdekében.

- 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  beérkezését  követően  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály
koordinálásával haladt tovább a javasolt  tervadatok feldolgozása és ellenőrzése, ezt
követően  folyamatban  van  a   tárgyalásokat  megalapozó  dokumentációk
összeállítása.

-  Megtörtént  az  állami  támogatást  megalapozó  2016.  évi  feladatmutatók utolsó
alkalommal végrehajtott módosítása, az adatokat határidőben benyújtottuk a MÁK-
hoz, a feldolgozásra kerülő adatok alapján a változás 2016. évi költségvetést érintő
kihatása a 2017. februári közgyűlésen kerül előterjesztésre.

- Sor került a 2017. évi állami támogatást megalapozó feladatmutatók teljes körű
felmérésére  is.  Az  adatszolgáltatás  határidőben  beérkezett  a  MÁK-hoz,  az
önkormányzatot megillető támogatások összege több szakaszban kerül kiközlésre,
reményeink szerint január hónapban az adatok teljes körűen ismertek lesznek.

Az Adóhatósági Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A rendszeresen végzett  hatósági  munkán túl,  a  két  közgyűlés  közötti  időszakban
adóhatóságunk 54 db adóigazolást, illetve költségmentességi igazolást állított ki az
adóalanyok részére.
Az  építményadóztatás  területén  az  adóellenőrzések  eredményeképpen  295  db
adókötelezettségről szóló határozat kiadására került sor.
Iparűzési  adóztatásban  a  vállalkozások  részéről  155  db  bejelentkezés,  változás
bejelentés történt.
Adóhatóságunk az adóhátralékok behajtása céljából végrehajtási eljárás keretében
3047  db  felhívást  küldött  ki,  418  db  inkasszót  nyújtott  be,  270  adózó  munkabér
letiltását és  12 db gépjármű forgalomból történő kitiltását kezdeményezte.
A  végrehajtási  eljárás  során  448  db  végzést  hoztunk  végrehajtási  költségátalány
megállapítása céljából.
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Adó  végrehajtási  eljárás  keretében  51  adózó  túlfizetését  vezettük  át  a  tartozást
mutató  számlájukra,  illetve  40  db  túlfizetés  rendezésére  irányuló  kérelmet
teljesítettünk az alábbiak szerint

adatok Ft-ban

Adónem Visszatérítés Átvezetés más
adószámlára

Összesen

Építményadó 69 175 281 296 350 471

Helyi iparűzési adó 1 661 759 1 112 186 2 773 945

Gépjárműadó 45 155 31 366 76 521

Késedelmi pótlék 0 361 547 361 547

Idegenforgalmi adó 0 421 480 421 480

Bírság 5 000 74 286 79 286

Illeték 67 152 936 68 088

Idegen 0 14 720 14 720

Összesen

1 848 241

2 297 817 4 146 058

Önkormányzatunkhoz  érkezett  kérelemre  november  hónapban  135  db  adó-és
értékbizonyítványt készítettünk.
Egyéb  adók  módjára  történő  behajtás  céljára  20  db  megkeresés  érkezett
adóhatóságunkhoz.
A két közgyűlés közötti időszakban 582 db gépjárműadó előíró, illetve törlő határozat
kibocsátására került sor.
Tervezett  átfogó  adóhatósági  ellenőrzést  12  vállalkozásnál  végeztünk  a  jelzett
időszakban, melyből mindegyik jegyzőkönyv hozatallal lazárásra is került.

Az ÖNKADÓ program nyilvántartási  rendszerében a 2017.  év végére tervezett  új
ASP  adóprogramra  történő  átállás  céljából  megkezdődtek  az  adattisztítási
folyamatok, melynek II. ütemét teljesítettük november hónapban.
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A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A novemberi Közgyűlés óta a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a HMV
ellátó rendszer felújítási munkái - Br.: 2.012. 724.- Ft

2016. november 17-e és 2016.december 15-e közötti időszakban folytatódott a ká-
tyúk (94 db, 184,66 m2, br. 2.217.507,- Ft) és megrongálódott/elhasználódott közle-
kedési táblák helyreállítása (br. 1.733.356,- Ft).

Egyéb elvégzett javítások: 
Baracsi út - Aranyvölgyi út víznyelő helyreállítása br.     612.384,- Ft,
Vasmű út Corner pénzváltó előtti megsüllyedt út helyreállítása br.     524.543,- Ft, 
Gerle u. zúzottkövezése br.       64.590,- Ft, 
Aranyvölgyi út - Szórád M. út víznyelő helyreállítása br.       67.960,- Ft, 
Dózsa Mozi két oldalán süllyedés helyreállítása br.     120.664,- Ft, 
Móricz Zs. 34. útsüllyedés helyreállítása br.     313.835,- Ft, 
Ács - Diófa u. sarkán útbeszakadás helyreállítása br.       43.791,- Ft, 
Munkás u. térkősüllyedés helyreállítás br.     285.603,- Ft, 
Liget köz sétány zúzottkövezése br.       65.303,- Ft,
Bocskai I. u. Lorántffy Kollégium melletti buszmegálló
süllyedés helyreállítása br.       76.323,- Ft,
Gagarin tér 21. előtti gázszagló süllyedés helyreállítása  br.       64.356,- Ft, 
3 db buszmegállóba tilos a dohányzás felirat kihelyezése br.         7.658,- Ft, 
Frangepán u. és Páskom u. közötti lépcső és járda felújítása      br.   8.626.345,- Ft, 
Eszperantó úti süllyedés helyreállítása                                       br. 15.249.408,- Ft, 
Apáczai Cs. J. u. 6. melletti járda felújítása br.   1.648.807,- Ft, 
Kallós D. u. 28. szemben járda felújítása br.   2.876.568,- Ft.

Az elmúlt közgyűlés óta tervezési szerződést kötöttünk a Kallós Dezső utca 26. szám
előtti gyalogátkelőhely kiviteli tervének elkészítésére.

Szent György út - Toldi köz út és parkolóépítés terveinek engedélyeztetése megkez-
dődött.
Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterem
szellőzőrendszer tervezése 348 000,- Ft
Szilágyi Általános Iskola tanulóbútorok beszerzése 494 538,- Ft
Lakások felújítása: 
Barátság útja 25.fszt.2. 820 948,- Ft
Szabadság út 20.3.1. 1 523 561,- Ft
Erdő sor 41.1.4. 3 495 506,- Ft
Eszperantó u. 1.5.2. 739 099,- Ft

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Lombgyűjtési munkák
- Faültetés, csereültetés 121 db, 200 db
- Erdőfelújítás, pótlások 3000 db
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- Fakitermelési tervnek megfelelően erdőművelés (32A, 39F erdőrészletekben)
- Rágcsálók elleni védekezés továbbra is folyamatos.

Dunaújváros területén lévő régi használt cikk piac területének lefedési munkálatainak
műszaki átadás-átvétele megtörtént.

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

Pályázati koordinációt és gazdasági feladatokat érintő információk:

Az  MMK Közhasznú  Nonprofit  Kft.-vel  együttműködve  megvalósítandó  2016.  évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kapcsán elkészült a támogatásból be-
szerezni kívánt műszaki eszközök listája. A beszerzés 2017-re húzódik.
A  2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2016.12.31-én zárul le, az
utolsó megrendelés teljesítése zajlik.

Értesítés érkezett, miszerint a Dunaújváros Felsőoktatásért Alapítvánnyal -konzorci-
umban- közösen előkészített "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" c. pályázat a KEHOP-
5.4.1-16-2016-00467  azonosító számot kapta, s megfelelt a jogosultsági szempon-
toknak, így támogatási döntésre terjesztik fel.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatot hirdetett az I.
világháborús hadisírok  és emlékművek felújítására, helyreállítására. Folyamatban
van a lehetséges helyszínek számbavétele, vizsgálata a Köztemetőben, ill. a Kiste-
metőben. A pályázathoz építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció, resta-
urátori szakvélemény is szükséges. Amennyiben a közgyűlés támogatja a pályázaton
való indulást, a pályázatot a forrás (2 Mrd Ft) kimerüléséig lesz lehetőség beadni.
Megtörtént az Európai Uniós pályázatok kapcsán nyitott bankszámlák felülvizsgálata,
folyamatban van a beszedési megbízások rendezése, mely feladat a bankváltás kap-
csán különösen fontos.

A TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159 „A dunaújvárosi Arany János Iskolában a tanulói lap-
top program megvalósítása a pedagógiai, módszertani reformot támogató informati-
kai infrastruktúra fejlesztése érdekében” c. pályázat kapcsán az inkasszó véglegesen
megszüntethető, mivel véget ért az 5 éves fenntartási időszak.
Megtörtént a 2017. évi költségvetés 1. körös tervezése és folyamatban van a szerző-
dések felülvizsgálata. Folyamatos a nyilvántartások vezetése, a különböző adatszol-
gáltatások, beszámolók készítése és küldése.

Közbeszerzést érintő feladatok:

„  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.
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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.)
határozatával a közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánította.

A Vállalkozási szerződés Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata és Dobo-
vizcki Attila Tamás között 2016. november 18-án aláírásra került. 

A Tájékoztató az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítő 2016/139-es szá-
mában a 14692-es iktatószámon közzétételre került. 

„  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 ajánlatok bontására 2016. november 14-én 12:00 órakor az ÉSZ-KER Kft. szék-
helyén került sor. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 963/2016.(XI.29.) PM határozata a
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az érté-
kelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – az Inter-
Ambulance Zrt.-t- hívta fel az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására,
melynek határideje 2016. december 7. 17.00 óra volt.

„  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 ajánlatok bontására 2016. november 14-én 13:00 órakor az ÉSZ-KER Kft. szék-
helyén kerül sor.
A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § alapján 1. és 2. számú Kiegészítő tájékozta-
tás kérésére és ajánlatkérő által adott válaszra került sor. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 962/2016.(XI.29.) PM határozatá-
ban az eljárás eredményéről  szóló döntés meghozatalát  megelőzően a legkedve-
zőbbnek tekinthető ajánlattevőt – az MVM Partner Zrt.-t - hívja fel az ajánlattételi fel-
hívásban  előírt  igazolások  benyújtására,  melynek  határideje  2016.  december  7.
17.00 óra.

„  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" 
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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 Tervezési szerződés aláírására Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata
és a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.- között 2016. november 14-én került
sor. 
A Tájékoztató az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítő 2016/136-os szá-
mában a 14383-as iktatószámon került közzétételre. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének kell elfogadnia Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata – a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatá-
sának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárás-
ban bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési el-
járásai dokumentálási rendjét magában foglaló –  Közbeszerzési Szabályzat véle-
ményezésére, elfogadására a 2016. december 15-ei közgyűlésen kerül sor. 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozására is szükség van ahhoz,
hogy valamennyi beszerzés egyidejűleg szabályozott legyen, ezért a beszerzési eljá-
rások előkészítésének, lefolytatásának felelősségi rendjét, az eljárásba bevont sze-
mélyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárások dokumentá-
lási rendjét magában foglaló – közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
lebonyolításáról szóló szabályzat véleményezésére, elfogadására a 2016. decem-
ber 15-ei közgyűlésen kerül sor. 

A TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában fe-
lelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ár-
ajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére került sor. Az ajánlattételi
határidő 2016. november 30. volt, az értékelésre és a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
gazdasági szereplő kiválasztására a 2016. december 15-ei közgyűlésen kerül 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:
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TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése 

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
250 M Ft, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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 kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
455 M Ft, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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
hatályba lépett, a projekt megkezdődött, 2016. november 15-én az első mérföldkő
határidejét követően a projekt előkészítési  költségei vonatkozásában pénzügyi  és
szakmai beszámolót nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van. Az elnyert
támogatási  összeg  a  támogatási  kérelemben  megjelölt  összeggel  megegyezően
296.260.000,-Ft. A Közgyűlés októberi döntése alapján folyamatban van a Vasmű u.
41. Kft. konzorciumi partnerként történő bevonásának ügyintézése a Közreműködő
Szervezetnél.

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  szerződés
hatályba lépett, a projekt megkezdődött.  Az elnyert támogatási összeg a támogatási
kérelemben  megjelölt  összeggel  megegyezően  280.740.000,-  Ft.  A  Közgyűlés
októberi  döntése  alapján  folyamatban  van  a  Vasmű  u.  41.  Kft.  konzorciumi
partnerként történő bevonásának ügyintézése a Közreműködő Szervezetnél. 

TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása 
A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
900.723.000,- Ft, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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, benyújtásra került a 2016. november 30-i, első mérföldkőhöz
tartozó szakmai és pénzügyi beszámoló, melynek elbírálása folyamatban van.

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. 
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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 kedvező elbírálásban részesült.
A Dózsa György Általános Iskola felújítására  benyújtott  támogatási  kérelemre
238.423.333,-Ft, a Petőfi Sándor Általános Iskola felújítására benyújtott támogatási
kérelemre 259.000.000,-  Ft,  a  Vasvári  Pál  Általános Iskola  felújítására  benyújtott
támogatási kérelemre 298.210.333,-Ft, a Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítására
benyújtott támogatási kérelemre 154.000.000,-Ft támogatási forrást ítélt az Irányító
Hatóság.

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  

A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg
205.000.000,-Ft, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

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.

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

9

https://www.palyazat.gov.hu/node/57051
https://www.palyazat.gov.hu/node/57051


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,
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.

Mint  ismeretes  a  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és
Hitelesítési Rendszerének éves hitelesítő felülvizsgálati auditálása 2016. október 6-
án  került  sor sikerrel  zárult.  Az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi
Főfelügyelőségtől  megkaptuk  a  határozatot  arról,  hogy  újabb  3  évre
meghosszabbították  a  polgármesteri  hivatal  EMAS  regisztrációját.  A  hitelesített
Környezetvédelmi Nyilatkozat nyomdai munkái időközben elkészültek. A kiadványt
minden  önkormányzati  képviselő,  a  polgármesteri  hivatal  szervezeti  egységei,
minden  oktatási  intézmény,  a  főiskola,  a  könyvtárak,  a  nagyobb  vállalatok
megkapják. Dunaújváros hivatalos honlapján is olvasható elektronikus formában.

Az automatikusan működő légszennyezésmérő állomás Városháza „B” épületének
homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblája  meghibásodás  miatt  2016
októbere  óta  nem  mutatja  a  levegőszennyezettségi  adatokat.  A  hibát  azonnal
jeleztük  az  üzemeltetőnek.  A  mérőállomás  üzemeltetését  végző  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  kérésünkre
szóban azt a tájékoztatást adta, hogy a tábla elektronikai panelja meghibásodott. Az
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a cég amelyik annak idején gyártotta a berendezést, évekkel ezelőtt megszűnt. Ezért
jelenleg nem lehetséges a tájékoztató tábla megjavítása. Megoldást jelenthet, hogy a
Dózsa György Általános Iskola homlokzatán lévő tájékoztató táblával kicserélik, de
erre  várhatóan  csak  a  jövő  tavasszal  tudnak  sort  keríteni  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:

DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 591/2016. (IX. 22.) közgyűlési határozatával a
dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos közér-
dekű tájékoztatásra elkülönített 10.000.000 forint felhasználásáról szóló tételes kimu-
tatás a 2016. december 02. napján érkezett, az Optimusz Direkt Marketing Kft. által
kiállított  automata  hanghívás  (médiareklám  73.12)  szolgáltatás  nyújtásáról  szóló
számlával egészül ki. A számla bruttó végösszege 132.425 forint, így az elkülönített
összegből összesen 3.129.482 forint került felhasználásra a kampánnyal kapcsolato-
san. 
Az előirányzati sor egyenlege: 6.870.518 forint. (a kimutatás a tájékoztató mellék-
letét képezi).

A HungaroCare Intézeti  Gyógyszertár  Kft.  felperes és társai  által  -  DMJV Önkor-
mányzata alperes ellen tag korlátlan és teljes felelősségét megalapozó hátrányos üz-
letpolitika  folytatásának  megállapítása  iránt  a  Fővárosi  Ítélőtábla  11.
Gf.40.028/2015/15. számú jogerős ítélete ellen indult felülvizsgálati eljárásban a Kú-
ria Gfv. VII.30147/2016/12. számon 2016. november 29-én kihirdetett részítélete a
felperesek kereseti kérelmét (a Cstv. 63. § (2) hátrányos üzletpolitika megállapítása)
elutasította. Így az Önkormányzat a lényeges kérdésben végleg pernyertes.

Dr. Török Mónika ügyvéd tájékoztatta az Önkormányzatot a következőkről is: A VIII.r.
felperesnek volt a Cstv. 33/A § (1) bekezdésére alapított keresete is, amit az első fo-
kú bíróság nem bírált el, a másodfokú bíróság pedig – anélkül, hogy azt az első fokú
elbírálta volna -, elutasított. Ezért a Kúria ennek érdemi vizsgálatát eljárási hiba miatt
új eljárásban elrendelte.
Ez az a kérelem, ami miatt a VIII. r. (Happy Business) egy külön pert is indított, amit
jogerősen egyébként megszüntetett már a bíróság. Ennek lényege, hogy szerinte az
Önkormányzat elvonta az ügyvezető hatáskörét, és ezzel a hitelezőknek kárt okozott.
Az eljáró ügyvéd, Dr. Török Mónika véleménye szerint - az általa ismert tények alap-
ján- nyilvánvalóan nem megalapozott (nem véletlen, hogy a többi felperes erre nem
hivatkozott). Mivel érdemben a másodfokú bíróság ezt már valójában körbejárta, és
nem találta alaposnak, jó eséllyel a formailag megismétlendő eljárásban se lesz sike-
res vele a VIII.r. felperes – bár lehetősége van arra, hogy újabb érveket hozzon.
Ugyanakkor a folyamatban lévő másik 4 per – Synlab, Eü Mosodák, Szent Donát, Al-
der – jó eséllyel ugyancsak megszüntetésre fognak kerülni, vagy a kérelmük elutasí-
tásra kerül, hiszen a Kúria által most elutasított kérelmekkel teljesen azonosak. Per-
sze nekik is van lehetőségük arra, hogy újabb okokat keressenek/találjanak.
A Kúria határozatai a Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztályon megtekint-
hetőek. 

November 11-én érkezett Tóth Györgyné a Dózsa György Általános Iskola igazgató-
jának levele, melyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogató

11



segítségét köszöni meg az iskola épületének második emeleti rekonstruálásáért. (a
levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2016. november 17. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- a népszavazási kampánnyal kapcsolatos kiadásokról adott tájékoztatás.

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- Dunaújváros közúthálózatának 15 csomópontjában lévő zebrák közvilágításának

szabványosításával kapcsolatos válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Római körút 25. számnál lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésével,
- új parkolóhelyek kijelölésével,
- a Római krt. 30. számú lépcsőház melletti közműakna állapotával, a Váci Mihály

utca  felújított  útcsatlakozásával,  a  Római  körút  14.  számú  lépcsőház  előtti
járdahiba javításával kapcsolatosan adott válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Tavasz utcai parkolók felülvizsgálatára,
- a szükséges zöldterületi munkák megrendelésére,
- a  kutyapiszok  tárolók  zacskóinak és  a  hiányzó  köztéri  hulladékgyűjtő  edények

pótlására,
- Dunaújváros  északi  területén  a  csapadékvíz  elvezetésének  és

szennyvízelvezetési problémájára,
- az Arany János Általános Iskolánál lévő átmenő forgalom vizsgálatára, a Mátyás

király út 6. szám körüli hiányzó járdaburkolat pótlására, a Páskom u. 31-35. szám
közötti  korlát  állapotára,  valamint  a  Rózsa  utca  és  Borgőz  utca  állapotára
vonatkozó tájékoztatás.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a Krúdy Gyula utca 9. szám körüli járda felújításával,
- a  Kossuth  Lajos  utca  2.  és  a  Bartók  Béla  utca  között  a  merőleges  beállású

parkolók terveivel kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a  Batsányi  János  utca  29-57.  számú  lakóépületekkel  szembeni  zúzottköves

parkolóban lévő süllyedések javítása,
- a Batsányi utca 3. számnál lévő süllyedés javítása, 
- szükséges zöldterületi munkák megrendelése,
- a Korányi Sándor utcai parkolók kialakítása miatt adott tájékoztatás.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a stadionfejlesztés és a jövőbeni labdarúgás támogatásáról,
- Táborállás területét érintő szennyvíz elvezetési, valamint a csapadékvíz elvezetési

problémákra adott tájékoztatás.
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Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a téli hajléktalan ellátás,
- a  munkáltatói  jogutódlással  átkerülő  foglalkoztatottak  béren  kívüli  juttatása

kérdésével kapcsolatos tájékoztatás.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a  Szabadság  utca  50-52.  számú  lépcsőházak  körüli  járdák  felújításával

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. december 09. 

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.    
    polgármester
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