
    

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 és költségvetési helyzet

2017. I  – IV. hónapjában az önkormányzat likviditási  helyzete biztonságos volt.  A
szállítói számlák kiegyenlítése ütemes, ( a DVCSH Kft számlái kivételével ) fizetési
határidőkön belül megtörtént.
A szabadon felhasználható források a napi kifizetések fedezetét biztosítják. 

A  Közgyűlés  299/2017.  (  IV.  21.)  határozata  alapján   2.000.000.000 Ft  értékben
Prémium Magyar Államkötvény (2022/l)  jegyzésére került sor, melyet 2017. június
hónaptól kezdődően 500 M Ft-os részösszegekben használ fel az önkormányzat a
költségvetése teljesítéséhez.

A költségvetésben tervezett  tartalékok felhasználása erőteljes ütemű, az eredeti
tervadatokban szereplő 1.187.253 E Ft tárgyévi működési tartalékból jelentős összeg
felhasználásra került,  a zárszámadásban jóváhagyott  pótelőirányzatok  nélkül  több
tartalék  sor  esetében  már  nem  (vagy  rendkívül  alacsony  összegben)  állna
rendelkezésre felhasználható összeg ( intézményi tartalék és a pénzeszköz átadás
tartaléka valamint az általános tartalék és a pályázati önrész sorokon).  Az előrelátó
gazdálkodás  biztonságához  indokolt  a  tartalék  előirányzatok  felhasználásának
mérséklése.

A likviditási terv május hónapban frissített adatai szerint a nyár folyamán erőteljes
forráskiáramlás  várható,  a  rendelkezésre  álló  szabad  pénzeszközök  tervszerű
felhasználása rendkívüli odafigyelést igényel.

Aktuális pénzügyi – költségvetési- és gazdálkodási feladatok

A tárgyévi költségvetés folyamatos nyomon követése biztosított, jelen ülésen a 2.
módosítás előkészítése folyamatban van.

A 2016. évi beszámoló benyújtása a Magyar Államkincstárhoz megtörtént, az általa
módosított határidőben a felülvizsgálatot követően az adatok lezárásra kerültek.

A  Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  Szolgáltatató  Kft  és  Dunaújváros  Megyei  jogú
Város  Önkormányzata  között  „Követelés  adásvételi  szerződés”  jött  létre  2017.
március 16. napján, 111.916.294 Ft összegben. A megvásárolt  követelés a DVCSH
Kft   szolgáltatási  számláival  szembeni  beszámítás  útján  kerül  rendezésre.  Ennek



érdekében  az  önkormányzat  (és  intézményei)  a  DVCSH  Kft  által
benyújtott/benyújtásra kerülő számlák kiegyenlítését felfüggesztette.

2017. január havi tájékoztatóban már szereplő, a 2016. év utolsó napjaiban a Magyar
Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatósága  által  megkezdett,  2015.  évben  igénybe
vett,  a  központi  költségvetésből  származó  támogatások  igénybevételének  és
felhasználásának jogszerűségére irányuló  hatósági  ellenőrzés folyamatban van,  a
szükséges dokumentumok kérés szerint megküldésre kerültek osztályunk által. 

A Gazdasági Igazgatóság    Adóhatósági Osztály tevékenységéhez   kapcsolódó
információk:

Az  iparűzési  adóbevallás  beadásának  határnapja  2017.  május  31-e.  Az  előző
évekhez képest valamivel többen,- az adóalanyok közel 30 %-a - 1338 vállalkozás
nyújtotta be bevallását önkormányzatunkhoz. 
Az  idei  évtől  a  NAV-on  keresztül,  elektronikus  úton  is  teljesíthetik  az  adózók
iparűzési adóbevallásaikat. Sajnos a NAV részéről nem történik meg az iparűzési
adóbevallások adattartalmának ellenőrzése, ezért az így beérkező bevallások 75 %-
a hibás és utólagos egyeztetést, javítást igényel.

Építményadó  bevallást  106  adóalany  teljesített,  idegenforgalmi  adó  bevallás  15
adózótól érkezett.

Az első félévi adófizetési kötelezettség határidejét követően áprilisban elkészítettük
az adóhátralékosok listáját és megkezdtük az adóvégrehajtói tevékenységet.
Ennek keretében a beszámoló időszakában 395 esetben nyújtottunk be inkasszót,
2113 db felszólító levelet adtunk postára. Lakcímkutatást,  munkahelyre vonatkozó
adatkérést  663 adózó esetében kezdeményeztünk.  Gépjármű forgalomból  történő
kitiltására 32 adózó vonatkozásában került sor. 
Fizetési könnyítést 11 adózó részére engedélyeztünk.

A kiadott gépjárműadó határozat száma 294 db, az építményadó határozat száma
136 db  volt ezen időszakban.

Adóigazolást, hatósági bizonyítványt 110 esetben állítottunk ki.
 
Megkeresésre 65 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk.

Tervezett  átfogó  adóhatósági  ellenőrzést  10  vállalkozásnál  végeztünk  a  jelzett
időszakban, és 12 db jegyzőkönyv kiadására került sor.

A 2013. évtől hatályos rendelkezések alapján a gépjárműadó bevétel központi költ-
ségvetést 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 gép-
járműadó 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.
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Időszak Bevétel Túlfizetés
rendezése

Megosztás
alapja

Utalás saját
költségvetés
nek (40%)

Utalás központi
költségvetésnek

(60%)

Január 300 945 4 956 295 989 118 396 177 593

Február 21 912 648 15 728 21 896 920 8 758 768 13 138 152

Március 110 966 938 147 363 110 819 575 44 327 830 66 491 745

I. negyedév 
összesen

133 180 531 168 047 133 012 484 53 204 994 79 807 490

 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 2017. április
6-án 1.824.151 Ft illetékbevétel átutalásáról intézkedett.

Április hónapban 12 hátralékos rendezte részben vagy egészben a köztartozását. Az
idegen bevételek számlára befolyt bevételből május 5. napján 162.524 Ft-ot utaltunk
át  a  köztartozást  kimutató  szervekhez.  Hatóságunk  gondoskodott  a  behajtott
közigazgatási bírság önkormányzati költségvetést megillető 40%-ának, azaz 43.046
Ft-nak az átutalásáról is.

19 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk az érintett időszakban,
az alábbiak szerint

(adatok Ft-ban)

Adónem Visszatérítés Átvezetés más
adószámlára

Összesen

Építményadó 288 950 15 022 303 972

Helyi iparűzési adó 194 900 166 345 361 245

Gépjárműadó 20 364 16 100 36 464

Idegen bevételek 16 590 0 16 590

Bírság 0 11 800 11 800

Összesen
520 804

209 267 730 071

A  Városfejlesztési  Igazgatóság  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:

2017. április 21-e és 2017. május 18-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk (49
db, 108,06 m2, br. 2.102.730,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táb-
lák helyreállítása (br. 2.252.347,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások: 

Magyar út 70. számmal szembeni térkő burkolaton balesetveszélyes hiba javítása br.
155.719,-Ft, 
Pince sor és Öreghegyi út kereszteződésében a megsüllyedt, kitört szegélyek helyre-
állítási munkái br. 58.039,-Ft, 

3



Kodály Z. utcában a Móricz Zs. Á. I.  parkolóban megsüllyedt víznyelő cseréje br.
166.182,-Ft, 
Papírgyári  út  2/a.  előtti  parkolónál  a  megsüllyedt  közműfedlap  helyreállítása  br.
142.050,-Ft, 
Papírgyári  úton  a  tűzoltóság  előtti  megsüllyedt  közműfedlap  szintre  emelése  br.
135.825,-Ft,
Táncsics M. u. vízakna beszakadás helyreállítása br. 77.663,-Ft, 
Kossuth L. u. 9. melletti aszfaltos és zúzottköves járda csatlakozásánál lévő járda fel-
töltése zúzottkővel br. 6.458,-Ft, 
Vasmű  út  47.  számmal  szemben  megsüllyedt  közműfedlap  szintre  emelése  br.
65.215,-Ft, 
Dózsa Gy. út - Kőműves u. kereszteződésében lévő beszakadás helyreállítása br.
65.215,-Ft, 
Futó u. közműfedlap szintre emelése és helyreállítási munkái br. 123.053,-Ft, 
Venyimi út - OBI Áruház mögött lévő buszváró műanyag burkolat pótlása br. 60.889,-
Ft, 
Papírgyári út - Dunacell előtti buszváró síküveg pótlása br. 211.639,-Ft, 
Eszperantó út garázsok előtti zúzottkő burkolatú út felújítása br. 1.658.303,-Ft, 
Pajtás u. óvoda melletti járda beszakadásának helyreállítási munkái br. 17.145,-Ft, 
Batsányi J. u. 19. számmal szembeni párhuzamos parkolóban az útburkolat süllye-
désének javítása br. 868.699,-Ft, 
Október 23. tér 8. sárfogó rács telepítése br. 164.752,-Ft, 
Martinovics I. u. 23. mögött lépcső körüli helyreállítása munkák br. 206.685,-Ft, 
Római krt. 15-17. között a zöldterületbe lehelyezett sérült betonlapok helyreállítása
br. 40.714,-Ft, 
Liszt F. kerti bölcsőde előtti járdán lévő balesetveszélyes hiba helyreállítási munkái
br. 717.052,-Ft, 
József A. u. - Május 1. u. térkő burkolat süllyedés helyreállítása br. 38.207,-Ft, 
Piac tér mögötti beszakadások helyreállítása br. 918.498,-Ft, 
Fiastyúk utcában a Csillagdomb utca kereszteződésénél lévő beszakadás helyreállí -
tása br. 1.050.722,-Ft,  Kölcsey F. u.  25. szám előtti  területen a meglévő burkolat
helyreállítása munkái br. 1.380.261,-Ft, 
Lengyel köz 3. előtt a megsüllyedt útburkolat helyreállítási munkái br. 901.764,-Ft, 

Hankook szálló előtti buszmegállónál lévő aknafedlap körüli beszakadás helyreállítá-
sa  br.  140.772,-Ft,  Jászai  M.  tér  szeméttároló  körüli  útburkolat  helyreállítása  br.
201.181,-Ft, 
Rákóczi F. u. 80. előtti megsüllyedt aszfalt burkolat helyreállítása br. 284.963,-Ft, 
Vasmű téren lévő buszváró síküveg pótlása br. 24.252,-Ft, 
Kossuth L. u. 3. sz. melletti járda felújítása br. 2.769.832,-Ft, 
Jászai M. tér szeméttároló előtti vízelvezetés megoldása br. 1.825.671,-Ft, 
Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása br. 4.868.935,-Ft, 
Babits M. u. 16. akadálymentesítési munkái br. 1.091.315,-Ft.

" Parázs varázs" városi rendezvény területén a menekülő útvonal kiépítésre került
2017. 05.02-án, br. 498.974.- Ft felhasználásával.

Folyamatos  a fagallyazás, cserjemetszés, kaszálási munkák és a rágcsálók elleni
védekezés.

4



A Dózsa Gy. út és a Baracsi út kereszteződésének mindkét oldalán, valamint a Dó-
zsa Gy. út 60 és 62. szám melletti helyi és távolsági buszmegállókban a régi padok
cseréje már megtörtént az új Urban T6-V típusú padokra ( 10 db).

További padcserék lesznek a felsorolt buszmegállókban:
-Szórád Márton út 18-20 számmal szembeni buszmegállóban 3 db,
-Bercsényi M. utca 7. előtti buszmegállóban 2 db,
-Bocskai utca 6. szám előtti buszmegállóban 1 db.

Felújításra kerül a Bocskai I. utca 3 és 7/b mögötti park 28 padja és 17 padot elbon-
tunk. A megrendelőt április 27-én elküldtük.

A Kodály Zoltán (volt Úttörő) utcai parkoló megépült, hiánypótlás van hátra.

TOP-os tanulmánytervek elkészültek.

DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vízszigetelési munkái (IV. te-
tő) 7 311 948,- Ft
Arany János Általános Iskola 4 db tornatermi öltöző felújítása 6 688 519,-Ft
Margaréta Tagóvoda emeleti gyermek mosdó nyomó-szennyvízvezeték csere 1 489
889 ,-Ft
Margaréta Tagóvoda tornaterem, iroda csapadékvíz vezeték csere 636 595,-Ft

Lakások felújítása: 
Szabadság u. 44.1.3. szakember lakás 3 181 201,- Ft
Táncsics M. u.19.4.2.szakember lakás 8 886 642,- Ft
Eszperantó u. 1.1.3. 3 064 657,- Ft

Közbeszerzésel kapcsolatos információk:

DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri Hivatala 2017. évi közbeszerzési terve
elfogadása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2017.(III.16.) határozatával elfo-
gadta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési ter-
vét.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 2017. március 15-én aláírta Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi közbeszerzési tervét.

DMJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2017. évi közbeszerzési terve köz-
zétételre került a honlapon.

Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 129/2017.(II.16.)  határozatával  a
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO Bizton-
ságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t,  mint érvényes ajánlatot benyújtó
gazdasági szervezetet nyilvánította nyertesnek. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ERANDO Biztonságtechni-
kai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. által az Adásvételi Szerződés 2017. 03.10-én
aláírásra került.
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Irodatechnikai  berendezések,  valamint kapcsolódó informatikai  rendszerek bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással – tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

DMJV Közgyűlése az 50/2017.(I.19.) határozatában döntött arról, hogy az „iroda-
technikai  berendezések,  valamint  informatikai  berendezések  bérlése  teljes  körű
üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ-
ja ki a szolgáltatót, ezért a Kbt. második rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt
(Kbt. 8. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárást kezdeményez. Jelen közbe-
szerzést a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közösen
valósítja meg. 

Ajánlatkérőként a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat jár el önmaga és
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 90/2017.(II.16.) határozatával dön-
tött az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljá-
rás megindításáról. 

Az Ajánlati/részvételi felhívás 2017/02/23-ától hozzáférhető az Európai Unió Hivata-
los  Lapja  adatbázisában.  A  Közbeszerzési  Értesítő  2017/27-es  számában
2640/2017-es  iktatószám alatt  szintén  közzétételre  került.  A  dokumentumokat  5
gazdasági szereplő töltötte le. Az érdeklődő gazdasági szereplők által feltett kérdé-
sek miatt 3. Kiegészítő Tájékoztatásra került sor, illetve 2 esetben módosító hirdet-
mény (korrigendum) került feladásra a TED-en való közzététel céljából az Európai
Unió Hivatalos Lapja számára 2017.  március 31.-én.  A módosítást  követően az
ajánlattételi határidő 2017.04.13. 11.00 óra, ekkor került sor az ajánlatok bontására.
Az ajánlattételi határidőig 2017. április 13. 11:00 óráig 9 db ajánlatot nyújtottak be. 

2017.április 24-ei dátummal felhívás hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására ke-
rült sor, melynek benyújtási határideje 2017. április 28. 12:00 óra volt.

A benyújtott hiánypótlások áttanulmányozását követően újabb hiánypótlásra és fel-
világosítás nyújtására hívták fel a Danka Irodatechnikai Kft-t és Globál Union Kft.-t
mint közös ajánlattevőket.

A hiánypótlás/felvilágosítás benyújtásának határideje 2017. május 5. 12:00 óra volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 12 hónapra kötött határozott
időtartamú – hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására kötött –
Megbízási Szerződés 2017. május 9-én lejár. Dunaújváros Megyei Jogú Város Pol-
gármestere 216/2017.(III.14.) PM határozatával döntött a felelős akkreditált közbe-
szerzési  szaktanácsadói  feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekéréséről.  A
PM határozatban megjelölt három gazdasági szereplő részére került megküldésre
2017. március 14-ei dátummal az ajánlatkérő levél. Ajánlattételi határidő 2017. már-
cius 27. 16.00 óra volt.

Az ajánlatok bontására 2017. március 28-án, majd az eredmény megállapítására a
közgyűlés 2017. április 21-ei ülésén került sor. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 248/2017.(IV.21.) határozatával az Ön-
kormányzat részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellá-
tása” tevékenység elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt – az Ész-Ker
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Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízta meg 2017. május 10. - 2018. május 9. közötti
időtartamra.

Dunaújváros Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala részére felelős akkreditált köz-
beszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által, 12 hónapra kötött ha-
tározott  időtartamú –  hivatalos  közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására
kötött – Megbízási Szerződés 2017. május 9-én lejár. 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Jegyzője, mint döntéshozó által – 2017. március
13-án aláírt Döntési Záradéka alapján három gazdasági szereplő részére került meg-
küldésre az ajánlatkérő levél. Az ajánlat benyújtásának határideje 2017. március 27.
16:00 óra volt, és az ajánlatok bontására 2017. március 28-án került sor. 

Dunaújváros megyei Jogú Város Jegyzője, mint döntéshozó a Polgármesteri Hivatal
részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgy-
ban benyújtott ajánlatok értékelése alapján a Dontési Záradék aláírásával az Ész-Ker
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízta meg a tevékenység elvégzésével. A szerző-
dés időtartama 2017. május 10. napjától kezdődően 12 hónap.

Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fény-
források és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, Dunaújváros
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására ,  karbantartására, folyamatos üzemének
biztosítására 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 250/2017.(IV.21.)  határozata alapján
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el, és három gazdasági szereplőt
kért fel ajánlattételre. Tárgyi közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan összefoglaló tá-
jékoztatás közzétételére került sor a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Ezt követően
kerül sor az Ajánlattételi Felhívás Közbeszerzési Értesítőben való meghirdetésére.

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

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

2017.  április  25-én  Szepesi  Attila  gazdasági  és  stratégiai  alpolgármester  úr
megbízásából Petrovickijné Dr.  Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-főtanácsos
részt vett a Dunanett Nonprofit Kft.-nél, Ferencz Kornél ügyvezető igazgató úr által a
térség polgármestereinek megtartott, „a közszolgáltatás alakulásáról a megváltozott
jogszabályi környezetben” című tájékoztatón. Az ügyvezető igazgató úr többek között
tájékoztatást  adott  arról,  hogy  a  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és
Vagyonkezelő Zrt. 2017. április 12-én visszavonta a Dunanett Nkft megfelelőségét,
így  közszolgáltatóként  nem  működhet  majd  tovább,  hanem  teljesítési  segédként
(alvállalkozóként).  Ezzel  a  KDV Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulással
megkötött  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel
meg kellett  szüntetni,  erre a Dunanett  Nkft.  ügyvezető igazgatója meg is kapta a
felhatalmazást Dunaújváros MJV Önkormányzatától a 2017. április 21-ei közgyűlési
döntéssel.  A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás
Társulási Tanácsa már döntött is a 2017. május 4-ei ülésén, és ezt követően kiírja a
közbeszerzést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására Dunaújvárosban és
térségében. A közbeszerzés lezárásáig (de legfeljebb 6 hónapig) a Dunanett Nkft.
változatlanul  ellátja  a  közszolgáltatást.  A  Társulási  Tanács  soros  ülésein  szintén
részt vettünk május 4-én.
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2017.  augusztus  2-ig  lehet  pályázni  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai  Bizottság  javaslata  alapján  2017.  évben  is  meghirdetett  „Virágos
Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  versenyre.  A  jelentkezési  lapok  a
környezetvédelmi  szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve
elektronikusan  letölthetők  az  önkormányzat  hivatalos  honlapjáról
(www.dunaujvaros.hu). Ebben az évben összesen hét kategóriában lehet nevezni.
Az eredményhirdetés 2017. október végéig várható.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Nyári szünidei gyermekétkeztetés

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 szülőknek/törvényes képviselőknek 2017. május 26-áig van lehetősége igényelni a
nyári szünidei étkeztetést nyilatkozat benyújtása útján. Eddig közel 200 fő gyermek
szülei nyújtották be a szükséges nyilatkozatot az étkeztetés igénybevételére.

2. 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

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 73 darab volt.

3. Kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos információk: 

A  Nemzeti  Művelődési  Intézet  2013-ban  indította  útjára  a  Kulturális
Közfoglalkoztatási Programot.
Önkormányzatunk  az  V.  Kulturális  Közfoglalkoztatási  Programra  jelentkezett.  A
projekt  keretében  az  idei  évben  1  fő  munkanélküli  személy  foglalkoztatására
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(közösségi  munkás  munkakörben)  nyílt  lehetőség  a  dunaújvárosi  Magyar
Papírmúzeumban,  heti  40  órában,  közfoglalkoztatás  keretében.  A  projektet  teljes
egészében  a  központi  költségvetés  finanszírozza.  A  Nemzeti  Művelődési  Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft-vel az együttműködési megállapodást megkötöttük.

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 igen magas az érdeklődés.
Az  alábbi  táblázat  áttekintést  nyújt  a  2017.  március  1.  és  2017.  május  10-éig
beérkezett kérelmek intézéséről:

Születési támogatás Gondozási támogatás
Támogatást biztosító 
határozatok száma

76 51

 

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Április 26-án érkezett Tóth Györgyné, a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
igazgatójának levele, melyben a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács tehetség-
napi rendezvény anyagi támogatását polgármester úrnak megköszöni. (a levél a tájé-
koztató mellékletét képezi)

Május 10-én érkezett Suszter Tamás r. alezredes, kapitányságvezető támogatást kö-
szönő levele, melyben a „Szent György és Szent Flórián ünnepe alkalmából tartandó
közös Fejér Megyei Rendőr és Katasztrófavédelmi Nap” rendezvény lebonyolításá-
hoz nyújtott polgármester úr és az önkormányzat. (a levél a tájékoztató mellékletét
képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017.  április  21.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- a  közköltségen  eltemetett  elhunytak  sírhelyiről  történő  lemondásra  vonatkozó

válasz.

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a  sportingatlanok  üzemeltetésére  irányuló  szolgáltatási  koncessziós  eljárás

tárgyában adott tájékoztatás.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a testvérvárosainkra és a velük való kapcsolattartásra vonatkozó kérdésére adott

válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Bagolyvárnál lévő szelektív gyűjtősziget elszállíttatása,
- a  sportingatlanok  üzemeltetésére  irányuló  szolgáltatási  koncessziós  eljárás

tárgyában adott tájékoztatás.
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Tisztelt Közgyűlés!

A két ülés közötti tájékoztatót a közgyűlési postázást megelőző napon az előzetes
törvényességi vizsgálat és az azt követő aláírás miatt csütörtökön délután lezártuk.

Ha  az  aláírást  követően  érkezik  olyan  anyag,  illetve  információ,  amelyet  még  a
postázásig szerepeltetni tudunk a mellékletek között,  akkor a kipostázott napirendi
pont ezt tartalmazza, az arra való hivatkozás nélkül.

Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.

Dunaújváros, 2017. május 12. 

                                                                                            

   Cserna Gábor  s.k.
    polgármester
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