
    

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  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2017. január 02-án megkezdte
az önkormányzat 2015. évi éves beszámolója hatósági ellenőrzését. Az ellenőrzés
célja a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások
elszámolásának felülvizsgálata.
A  dokumentum  alapú  ellenőrzés  lefolytatása  során  több  esetben  szükséges  volt
pótlólagos  adatszolgáltatásra  az  Óvoda  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  a
Bölcsőde, az Útkeresés Segítő Szolgálat  esetében, valamint a gyermekétkeztetés
támogatása jogcímhez. A jegyzőkönyv június 13-val készült el, amely 9.877.180,- Ft
visszafizetési kötelezettséget állapított meg, jogtalanul igénybe vett állami támogatás
jogcímen. 
Az érintett intézmények a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály
jegyzőkönyvben foglalt hiányosságokra észrevételt tettek, amit a kincstár elfogadott.
A  módosított  jegyzőkönyv  alapján  az  önkormányzat  visszafizetési  kötelezettsége
3.421.180,-  Ft  volt,  mely  összeget  és  a  kamatot  az  előírt  határidőre  a  kincstár
számlájára  befizettünk.  A  kincstári  felülvizsgálat  záró,  elfogadó  nyilatkozat
megtételének időpontja augusztus 2. volt.
A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2017. július 19-vel megkezdte a
2017.  évi  állami  támogatások  igénylésének  megalapozottságának  vizsgálatát.  Az
ellenőrzés dokumentum alapú, és a gyermekétkeztetés támogatásának igénylésének
megalapozottságát  vizsgálja.  Az  ellenőrzés  folyamatban  van,  jegyzőkönyv
szeptember hónap folyamán várható.

Az   Adóhatósági Osztály tevékenységéhez   kapcsolódó információk:

A  rugalmasabb  és  az  igényekhez  igazodó  ügyintézés  érdekében  ez  évben
önkormányzati  adóhatóságunknál  bevezetésre  került  a  Kormányzati  Portálon
elérhető  elektronikus  ügyintézési  rendszer,  ahol  lehetőséget  biztosítunk
ügyfeleinknek  arra,  hogy  az  ügyintézés  keretében  a  honlapunkra  feltöltött
nyomtatványok felhasználásával elektronikus úton intézzék adóügyeiket a kérelmek
benyújtásán  át  a  bevallások teljesítéséig.  A  rendszer  az  iparűzési  adóbevallások
május végi beadásával vizsgázott. A szolgáltatás Ügyfélkapus regisztrációt követően
érhető el. Ügyfeleink érdeklődése jelentős, a nem saját jogon történő hozzáféréshez
a  regisztrációk  folyamatosan  érkeznek  be.  Mindeddig  534  meghatalmazást
rögzítettünk adóhatósági nyilvántartási rendszerünkben.
A hatékonyabb és pontosabb kiszolgálás érdekében biztosítottá vált a regisztráltak
részére,  hogy  a  nap  bármely  szakában  önkormányzati  adóhatóságunknál  kezelt
adózással  kapcsolatos  információkba  is  betekintést  nyerjenek,  így
adókötelezettségeikről és befizetéseikről informálódjanak.



Az elektronikus nyomtatványok használata nem kötelező, az ügyek intézése során
adózóinknak  továbbra  is  módjuk  van  a  nyomtatványok  papíralapon  történő
benyújtására.

Az iparűzési adóbevallások jelentős hányada érkezett be elektronikus úton, egyrészt
az új rendszeren keresztül, valamint a NAV-nál történő teljesítéssel.
Ez utóbbi bevallások legtöbbje hibásnak, hiányosnak bizonyult annak okán, hogy a
NAV minden kontroll  nélkül,  akár  számszaki  hibával  is  befogadta a bevallásokat.
Ezek javításáról készült határozatok (203 db) és a hiányosságok megszüntetésére
történő felszólítások (303 db) készítése jelentős többletfeladatot rótt adóhatóságunk
számára.

Júliusban  megtörtént  az  ÖNKADÓ nyilvántartási  rendszerben  a  féléves  zárás.  A
Magyar  Államkincstár  felé  továbbítottuk  az  elkészített  zárási  összesítőt,  illetve  a
2016.  évi  iparűzési  adóval  kapcsolatos  adatokat,  adóerőképességi  adatsort  és  a
2017. évi kivetéses adónemek éves adóelőírás adatait.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. július 9-én megtörtént a gépjárműadó
bevétel megosztása és a központi költségvetést megillető hányad (60 %) utalása is,
valamint a Magyar Kincstár felé történő rögzítése.

A két közgyűlés közötti időszakban adóhatóságunk 108 db adóigazolást, 8 vagyoni
bizonyítványt állított ki az adóalanyok részére.

Az építményadóztatás területén a felszólítások, ellenőrzések eredményeképpen 150
bevallás benyújtására és 142 db adókötelezettségről szóló határozat 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.

Időszak Bevétel Túlfizetés
rendezése

Megosztás
alapja

Utalás saját költ-
ségvetésnek

(40%)

Utalás központi
költségvetésnek

(60%)

Április

8 415 876

36 464 8 379 412 3 351 765 5 037 647

Május 6 114 819 163 834 5 950 985 2 380 394 3 570 591

Június 2 909 891 58 920 2 850 971 1 140 388 1 710 583

II. negyedév 
összesen

17 440 586 259 218 17 181 368 6 872 547 10 318 821
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 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. július
4-én 1.685.819 Ft illetékbevétel átutalásáról intézkedett.

Július hónapban 21 fő, augusztus hónapban pedig 13 fő hátralékos rendezte részben
vagy egészben a köztartozását. Az idegen bevételek számlára befolyt bevételből au-
gusztus 9. napján 398.797 Ft-ot, szeptember 5-én pedig 209.850 Ft-ot utaltunk át a
köztartozást kimutató szervekhez. Hatóságunk gondoskodott a behajtott közigazga-
tási bírság önkormányzati költségvetést megillető 40%-ának, azaz a két hónapban
összesen 250.029 Ft-nak az átutalásáról is

Az érintett időszakban 60 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk
az alábbiak szerint:

(adatok Ft-ban)

Adónem Visszatérítés Átvezetés más
adószámlára

Összesen

Építményadó 149 984 94 330 244 314

Helyi iparűzési adó 39 272 891 7 749 537 47 022 428

Gépjárműadó 44 283 0 44 283

Késedelmi pótlék 0 20 637 20 637

Bírság 5 457 135 000 140 457

Idegen bevételek 0 1 479 1 479

Egyéb bevételek 3 000 0 3 000

Illeték 0 1 820 390 1 820 390

Összesen 39 475 615 9 821 373 49 296 988

Adóhatóságunk augusztus 17-ei kézbesítéssel 17.410 db egyenlegértesítőt küldött
az adóalanyok részére az adókötelezettségek és keletkezett hátralékok/túlfizetések
tájékoztatása  céljából,  melyhez  mindenki  számára  mellékeltük  az  elektronikus
ügyintézésről  szóló  tájékoztatónkat,  valamint  a  magánszemélyek  részére  az
adóbefizetésre szolgáló postai utalványokat.
A  számlalevelek  postázását  követő  napokban  jelentősen  megnövekedett  az
adóhatósági  ügyfélforgalom annak okán, hogy az adózók az értesítőben szereplő
adatok  kapcsán  szembesültek  azzal,  hogy  az  adótárgyaik  tulajdonjogában
bekövetkezett változásokat elmulasztották bejelenteni, ezért ezt pótolták.

Adó-és értékbizonyítvány készítésére a nyár folyamán 144 esetben került sor.
Pénzügyi  szabálysértések,  valamint  bírságok  adók  módjára  történő  behajtása
céljából 168 db megkeresés érkezett adóhatóságunkhoz.

A vizsgált időszakban 543 db gépjárműadó előíró, illetve törlő határozat kiadására
került sor.

Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzést 12 vállalkozásnál végeztünk.
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Az  adóhátralékok  csökkentése,  a  bevételek  növelése  érdekében  a  végrehajtási
eljárást a nyári időszakban is fontos feladatként láttuk el.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

2017. június 15-e és 2017. szeptember 21-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk
(498 db, 647,8 m2, br. 11.934.395,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési
táblák helyreállítása (br. 4.140.433,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások, beruházások: 

Vasmű téren a belső parkolóban térkővel javított hiba helyreállítása br. 236.134,- Ft,
Vasmű téren a belső parkolóban 3 db víznyelő rács cseréje és helyreállítási munkái
br.  508.870,-  Ft,  Nowa Huta  tér  1.  előtti  megsüllyedt  útburkolat  helyreállítása  br.
187.164,- Ft, Gábor Á. u. 13-11. és 7-5. között lévő parkoló zúzottkő burkolattal felújí-
tása br. 1.339.146,- Ft, Vörösmarty M. u. 13-11. és 7-5. között lévő parkoló zúzottkő
burkolattal felújítása br. 2.251.635,- Ft, Bercsényi M. u. (kis Tesco és Hild iskola kö-
zött) lévő parkoló zúzottkő burkolattal felújítása br.1.678.605,- Ft, Csillagdomb u. 9-
11. között lévő fedlap körüli helyreállítási munkái br. 627.190,- Ft, Martinovics I. u.
17. előtt lévő letaposott szegély helyreállítása br. 23.336,- Ft, Martinovics I. u. 31.
előtti  parkolóban lévő aszfalt  burkolat helyreállítása br. 376.192,- Ft,  Erdő sor 41.
szám előtti víznyelő szintre emelése és helyreállítása br. 140.011,- Ft, Csillagfürt u.
1. számmal szembeni megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 290.210,- Ft,Dózsa Gy.
út - Diáktanya előtti megsüllyedt térkő burkolat helyreállítása br. 108.863,- Ft,Batsá-
nyi J. u. - Martinovics I. u. burkolat süllyedés helyreállítása br. 723.622,- Ft,Martino-
vics I. u. 29. parkolónál útburkolat süllyedés helyreállítása br. 1.494.842, - Ft,Batsá-
nyi  J.  u.  29-57.  számmal  szembeni  parkoló  zúzottkő  burkolattal  felújítása  br.
1.943.320,-   Ft, Petőfi S. út 5. sz. előtt lévő szalagkorlát helyreállítása br. 474.007,-
Ft,Mátyás király u. 3.  és Akácos u. forgalomlassító küszöbök pótlása br. 18.098,-
Ft,Táncsics M. u. 2/a. előtti parkolóban a balesetveszélyesen megsüllyedt fedlapok
szintre emelése br. 477.117,- Ft,Dózsa Gy.  út 5-7-9. előtti  lévő burkolat süllyedés
helyreállítása br. 65.706,- Ft, Kormányablak előtti parkolóban lévő térkő burkolat be-
szakadás helyreállítása br. 73.501,- Ft, Római krt. 30. melletti megsüllyedt közműfed-
lap és burkolat szintre emelése br. 243.926,- Ft, Arany J. Ált. Iskola előtti víznyelő
cseréje, körülötte lévő helyreállítási munka br. 222.207,- Ft,Csillagfürt u. 3. előtt lévő
megsüllyedt víznyelő cseréje br. 181.919,- Ft,Vigadó téri járdánál lévő balesetveszé-
lyes hibák helyreállítása br. 906.695,- Ft, Martinovics I. u. 15-25. külső járdaszakasz
hibáinak helyreállítása br. 1.139.608,- Ft, Csillagfürt u. 5. előtt lévő aszfalt felgyűrő-
dés helyreállítása br. 587.538,- Ft, Babits M. u. 6. és 12. előtt megsüllyedt közműfed-
lap  cseréje  br.  249.657,-  Ft,  volt  szemétlerakó  útburkolat  helyreállítása  br.
1.283.458,- Ft, Derkovits u. és Apáczai Cs.J.u. kereszteződésénél lévő gyalogátkelő-
helynél aszfalt süllyedés helyreállítása br. 1.966.236,- Ft, Magyar út - Pentele hor-
gászbolt mellett lévő balesetveszélyes lépcső felújítása br. 205.746,- Ft, Makk Marci
Bölcsőde melletti törött víznyelő cseréje br. 137.591,- Ft, Béke krt. és Fáklya u. ke-
reszteződésénél lévő süllyedés, beszakadás helyreállítása br. 661.332,- Ft, Martino-
vics  I.  u.  -  Víztorony  előtti  nagy  parkolóban  lévő  beszakadás  helyreállítása  br.
321.668,- Ft, Kossuth L. u. és Vasmű út között, az Arató szobor felé vezető sávban
megsüllyedt útburkolat helyreállítása br. 438.081,- Ft,Arany J. u. 36. szám alatt lévő
beszakadt térkő burkolat helyreállítása br. 67.560,- Ft, Bocskai I. u. - Lorántffy előtt
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külső sávban megsüllyedt aknafedlap szintre emelése br. 572.339,- Ft, Magyar út 44-
44/A előtti  híd talapzatán sérüléseinek javítása br.  409.852,-  Ft,  Krúdy Gy.  sor 9.
díszkőburkolat javítása br. 65.588,- Ft, Attila u. 26. sz. előtti víznyelő cseréje és szint-
re hozása br. 129.259,- Ft, Pipacs u. felújítása zúzottkő burkolattal br. 2.657.897,- Ft,
Gerle u. felújítása zúzottkő burkolattal br. 2.491.779,- Ft, Arany J. u. 4. sz. előtt lévő
térkő burkolatú járda helyreállítása br. 146.723,- Ft,  OMV töltőállomás körüli  járda
helyreállítása br. 1.129.816,-Ft, Velinszky L. u. 2. sz. előtti aszfalt burkolat helyreállí-
tása br. 368.008,- Ft, Arany J. u. 4. sz. előtt 2 db fedlap szintre hozása és körülötte
javítás br. 471.053,- Ft, Béke krt. - Intersparral szembeni buszmegállóban megsüly-
lyedt víznyelő cseréje br. 180.611,- Ft, Móra F. u. 26. előtt megsüllyedt térkő burkolat
helyreállítása br. 247.320,- Ft, Páskom u. 32. sz. előtti közmű fedlap szintre emelése
és burkolat javítása br. 188.979,- Ft, Bóna I. u. 6. sz. előtt lévő víznyelő rács cseréje
és helyreállítási munkái br. 190.006,- Ft, Esze T. u. 13/c. előtt megsüllyedt útburkolat
helyreállítása br. 263,749,- Ft, Ady E.u. - Vasmű út kereszteződésénél megsüllyedt
közműfedlap és burkolat szintre emelése br.88.307,-Ft, Baracsi úti fahíd helyreállítá-
sa br. 292.021,- Ft, Táncsics M. u. - Keleti Áruház és az Egyetem között megsüllyedt
burkolat helyreállítása br. 138.195,- Ft,  Gagarin tér 9. előtt megsüllyedt útburkolat
helyreállítása br. 1.328.287,- Ft, Arany J. Á. I. parkolójában lévő beszakadás helyre-
állítása br. 1.697.185,- Ft, Páskom u. 47. előtti közműfedlap körüli beszakadás hely-
reállítása br. 430.019,- Ft, Móra F. u. 37. előtt lévő közműfedlap körüli megsüllyedt
térkő burkolat helyreállítása br. 31.267,- Ft, Görbe u. 4. sz. előtt lévő fedlap süllyedés
helyreállítása br. 118.123,- Ft, Papírgyári út - Halnai felüljáró - Pont Plan Kft. közötti
kifelé vezető szakasz felöltése zúzottkő burkolattal br. 178.913,- Ft, Vasmű út - Liszt
F. kert közötti járdán sérült közműfedlap helyreállítása és körülötte lévő burkolat hely-
reállítása br. 275,849,- Ft, Korányi S. u. garázsok mögötti zöldterületbe lévő süllye-
dés helyreállítása br. 143.255,- Ft, Nyárfa u. 32. előtt lévő csapadékvíz cső cseréjé-
nek munkái és helyreállítása br. 210.819,- Ft, Weiner T. krt. nagyparkoló felújítása
kohósalak  burkolattal  br.  2.153.262,-  Ft,  Halász  sor  8.  előtt  beszakadt  útburkolat
helyreállítása br. 783.082,- Ft, Gandhi u. 3. sz. előtt beszakadt útburkolat helyreállítá-
sa br. 266.150,- Ft, Római krt. 19. előtti megsüllyedt közműfedlap helyreállítási mun-
kái br. 415.492,- Ft, Nowa Huta tér 1. előtti beszakadt víznyelő cseréje br. 157.777,-
Ft, Vasmű út 1-3. előtti aszfalt burkolatú járdán balesetveszélyes süllyedések helyre-
állítása  br.  2.801.988,-  Ft,  Petőfi  S.  u.  75-77.  előtt  beszakadás  helyreállítása  br.
201.828,- Ft, Lajos király. krt. 12. előtti burkolat süllyedés helyreállítása br. 514.285,-
Ft, Eszperantó út - Kézilabda csarnok előtti parkolónál beszakadás helyreállítás br.
126.836,- Ft, Kodály Z. u. - kis Vasmű út gyalogátkelőhelynél beszakadás helyreállí-
tása br. 257.733,- Ft, Magyar út - Széchenyi Pékség előtt megsüllyedt térkő burkolat
és ágyazat helyreállítása br. 136.204,- Ft, Építők útja - Dunaferr Hotel előtt megsüly-
lyedt víznyelő szintre emelése br. 194.219,- Ft, Vigadó tér víznyelő beszakadás hely-
reállítása br. 72.793,- Ft, Mikszáth K. köz és Mikszáth kereszteződésnél a megsüly-
lyedt víznyelő helyreállítása br. 293.897, -Ft, Pacsirta u. és Virág u. süllyedések felöl-
tése zúzottkővel br. 271.813,- Ft, Rózsa u. balesetveszélyes süllyedések feltöltése
br. 114.916,- Ft, Mikszáth K. köz 2/a. előtti beszakadás helyreállítása br. 59.949,-Ft,
Domanovszky E. tér 3. melletti területre zúzottkő terítése br. 189.850,- Ft, Május 1. u.
14-16. előtti térkő süllyedés helyreállítása br. 259.030,- Ft, Dózsa Gy. út - Bisztró sar-
kán lévő balesetveszélyes beszakadás helyreállítása br. 675.745,- Ft, Gárdonyi G. u.
- Szilágyi E. út kereszteződésénél térkő burkolatú járda helyreállítása br. 519.050,-
Ft,  Attila  u.  4  sz.  előtt  lévő  térkő  burkolatú  út  beszakadásának helyreállítása  br.
284.209,- Ft, Petőfi S. út 25. sz. előtt megsüllyedt térkő burkolat helyreállítása br.
150.085,- Ft, Erdő sor 41. előtt lévő megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 615.635,-
Ft, Martinovics I. u. 23. mögött sárfogó rács telepítése br. 109.559,- Ft, Téglaégető
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dűlő balesetveszélyes vízkimosás helyreállítása br. 76.082,- Ft, Városháza tér - Uitz
terem melletti térkő burkolat helyreállítása br. 21.182,- Ft, Korányi S. u. 3-5. sz. előtt
szegély helyreállítása br. 24.347,- Ft, Polgármesteri Hivatal melletti térkő burkolatú út
helyreállítása br. 306.065,- Ft, Dózsa Gy. út - Kék Duna áruház előtti gyalogátkelő-
helynél lévő beszakadás helyreállítása br. 56.769,- Ft, Magyar út - "Dunaújváros vé-
ge" jelzőtábla előtt padkakijáródás helyreállítása br. 897.234,- Ft, Délivárosi úton a
Papírgyári út kereszteződésénél lévő beszakadás helyreállítása br. 289.799,- Ft, Szi-
lágyi E. út - Móricz Zs. u. kereszteződésénél lévő megsüllyedt közműfedlap helyreál-
lítása  br.356.555,-  Ft,  Szilágyi  E.  u.  49-57.  előtt  lévő  úthiba  helyreállítása  br.
1.222.775,- Ft, Szilágyi E. út 39-47. előtt lévő úthiba helyreállítása br. 2.315.862,- Ft,
62.-es  sz.  út  -  Pálhalma  bekötőnél  lévő  2  db  kitört  buszváró  üveg  cseréje  br.
444.124,- Ft, Vasmű téren lévő kitört buszváró üveg cseréje br. 15.916,-Ft, Görbe u.
3. számtól térkövezés folytatása br. 11.432,522,- Ft, Aranyvölgyi út - Baracsi út - Ma-
gyar  út  csomópontban  lévő  forgalomirányító  berendezés  ledesítési  munkája  br.
9.740.036,- Ft, 62.sz. főúton a sándorházi buszváró pavilonok elbontása és új telepí-
tése br.3.624.637,- Ft, Ady E. u. páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítá-
sa térkő burkolattal br. 8.526.443,- Ft, Szilágyi E. úton a COOP áruház mellett busz-
váró pavilon építése br. 4.809.778,- Ft.

Játszóterek: 
Petőfi ligetben kitelepítették a kombinált homokozós várat,
Március 15. téren kitelepítették az 1 db Mini alagutas várat és 1 db kombinált mászó-
várat a nagyobbaknak.

Padok:
Megérkezett a DVG Zrt. raktárába a 30 db Urban pad, ebből már 24 db kihelyezése
megrendelésre került.

Állateü.: Szeptember 1-jén megkezdődött az ebösszeírás, a beérkező adatlapok fel-
dolgozása folyamatos.

Margaréta Tagóvoda emeleti gyermekmosdó felújítási pótmunkái            458 915,- Ft
Arany János Általános Iskola tornatermi öltözők felújítási pótmunkái     1 619 541,- Ft
Napraforgó Bölcsőde tetőfelújítás tervezés                                              831 850,- Ft
Százszorszép Tagóvoda nyílászáró csere                                            2 993 917,- Ft
Aranyalma Tagóvoda nyílászáró csere          581 176,- Ft

Lakások felújítása: 
Korányi S. u. 1.4.8. nyíl. z. csere       664 922,- Ft
Eszperantó u. 1.1.3.                          397 516,- Ft
Római krt. 41.9.1.    3 593 264,- Ft
Október 23. tér 2.2.3. nyíl. z. csere    683 716,- Ft
Kőris u. 12/a. 2.3.                              775 884,- Ft
Eszperantó u. 1.5.7. nyíl. z. csere   1 360 764,- Ft
Esze T. u. 10.fszt.1.                            80 556,- Ft
Hajnal u. 4.9.3.       299 242,- Ft
Semmelweis u. 4.1.1.    1 356 277,- Ft
Római krt. 42.5.4.       601 584,- Ft

2017. augusztus 31-én pályázati forrásból finanszírozott felújítási munkák befejezé-
sét követően megtörtént a műszaki átadás - átvételi eljárás a :
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- Makk Marci Bölcsőde, az
- Aprók Háza Óvoda és a
- Napsugár Óvoda vonatkozásában.

Képviselői kéréseknek megfelelően kihelyezésre kerülnek a hulladékgyűjtő edények. 
Római városrész takarítását végzi a DVG Zrt. 

Folyamatos a fagallyazás, cserjemetszés, kaszálási munkák, rágcsálók elleni véde-
kezés, köztéri vadgesztenyefák és platánfák kár és kórtevői elleni permetezés, egy-
nyári virágok, muskátlik gondozása

Elvégzett közbeszerzési feladatokról

Időszak: 2017. május – június – július - augusztus

Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai  rendszerek
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással – tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása

Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a 90/2017.(II.16.) határozatával dön-
tött az „Irodatechnikai berendezések, valamint a kapcsolódó informatikai rendsze-
rek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás le-
folytatásáról. 

A 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljá-
rásrendben  lefolytatott  (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés  szerinti)  közbeszerzési  eljárás
2017. február 23. napján az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő közzétételével indult. 

A közbeszerzési eljárás során két esetben módosító hirdetmény (korrigendum) ke-
rült közzétételre, így az ajánlattételi határidő 2017.04.13. 11:00 óra volt. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 9 db ajánlatot nyújtottak be. Két alkalommal hiány-
pótlásra került sor, melynek határideje 2017. május 5. 12:00 óra volt. A hiánypótlást
követően az Ész-Ker Kft. megállapította, hogy a benyújtott 9 db ajánlatból 6 db ér-
vénytelen és 2 db ajánlat megfelelő volt.

A legkedvezőbb ajánlatot a Danka Irodatechnika Kft.  és Globál Union Kft.  közös
ajánlattevék adták, mely ajánlattevőt a 450/2017.(IV.16.) polgármesteri határozattal
felkértük a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások
benyújtására. Közös ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmas-
sági követelményeket megfelelően igazolta 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 409/2017.(VI.15. határozatával  a
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról döntött, mely alapján a Dan-
ka Irodatechnikai Kft. és a Globál Union Kft., mint érvényes ajánlatot benyújtó gaz-
dasági szereplőt nyilvánította nyertesnek és felhatalmazta a Polgármestert a szer-
ződés aláírására.

Az üzemeltetéssel vegyes bérleti szerződés Dunaújváros Megyei Jogú Város Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata , Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és a Danka Irodatechnikai Kft. és a Globál Union Kft. által 2017.07.05-én
aláírásra került. 
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Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek
– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére,
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására , karbantartására, fo-
lyamatos 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. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésére 2017.május 9-én került sor. Az ajánlattételi ha-
táridő lejártáig 2017. május 26-ig 2 db ajánlatot nyújtottak be. 

A legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplő a VILL-KORR Villamosipari  Kft.
került felkérésre az 538/2017.(VI.13.)PM határozattal a kizáró okok és az alkalmas-
sági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtásá-
ra. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 492/2017.(VI.27.) határozatával meg-
állapította, hogy az eljárás eredményes és nyertes ajánlattevőként a VILL-KORR Vil-
lamosipari Kft. ajánlattevő kihirdethető, mivel ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvé-
nyes ajánlatot.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VILL-KORR Villamosipari Kft.
között a Vállalkozási Szerződés 2017.július 12-én aláírásra került.

Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 490/2017.(VI.27.) határozatával
döntött nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, mivel a szennyvíztisztító telepen a
szennyvíz tisztítását végző medencék felújítása szükségessé vált. A beruházás a je-
lenleg üzemen kívül lévő medence és mindhárom medence üzemeltetéséhez egy-
aránt szükséges egyéb berendezések felújítása. A határozatban szereplő 5 gazdasá-
gi társaság részére került megküldésre az ajánlattételi felhívás. 2017. június 28. nap-
ján.

Az ajánlatok bontására 2017.július 11. napján került sor. Az ajánlattételi határidőig 5
db ajánlatot nyújtottak be.

A legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Brivi-szer Kft tette, vele szemben nem áll fenn
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 529/2017.(VIII.03.) határozatával a
Brivi-szer  Acélszerkezet-gyártó  és  Szolgáltató  Kft.-t,  mint  legkedvezőbb  érvényes
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánította nyertesnek. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Brivi-szer  Acélszerekezet-
gyártó és Szolgáltató Kft. között a Vállalkozási Szerződés 2017.08.10.-én aláírásra
került. 

Dunaújváros szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló
közbeszerzési eljárás során műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosí-
tása 

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szük-
séges a műszaki ellenőri feladatok ellátása is. Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a 491/82017.(V.27.) határozatával döntött a négy gazdasági szereplő aján-
lattételre való felkéréséről. 
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Az ajánlatok bontására 2017.július 11-én került sor. Az ajánlattételi határidőig 3 db
ajánlat érkezett be. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás díja szempont figye-
lembevételével a legkedvezőbb ajánlatot a Benibor 2007 Kft. nyújtotta be. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 530/2017.(VIII.03.) határozatával a
műszaki ellenőri tevékenység ellátásának elvégzésével - mint legkedvezőbb ajánlatot
vevőt – a Benibor 2007 Kft.-t bízta meg.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a Benibor 2007 Kft.  között  a
Megbízási Szerződés 2017.08.08-án aláírásra került. 

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Időszak: 2017. június 7. - szeptember 12.

Labdarúgó Stadion fejlesztése:
I. ütem: A 2014. évben indult stadion beruházás I. üteme lassan befejeződik. A 600
M Ft forint keretösszegű fejlesztésből megmaradt mintegy 56 M Ft-ból a fejlesztés II.
ütemének előkészítése, a tervezési feladatok előkészítése, kifizetése történik meg
ebben a hónapban.
II. ütem: A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére  az egyes állami
és önkormányzati  sportkultúra-fejlesztési  beruházások forrásszükségleteinek
biztosításával  kapcsolatos  további  intézkedésekről  szóló  2041/2015.
kormányhatározat a  fejlesztés  2016.  évi  forrását  400  M  Ft  keretösszegben
határozta  meg.  Valamint  a  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről
szóló  2016.  évi  XC.  törvény  a  fejlesztés  2017.  évi  forrását 500  M  Ft
keretösszegben  határozta  meg.  A  fejlesztés  II.  ütemére  tehát  mindösszesen
bruttó  900  M  Ft  költségvetési  forrás  áll  majd  rendelkezésre. A  II.  ütemre
fordítandó  500  M Ft  kapcsán  a  Támogatási  Szerződés  2017.03.22.-én  aláírásra
került és a támogatás 1. részlete, a 200 M Ft átutalása is megtörtént. A 400 M Ft
keretösszegű forrást  2016. éviről  2017. évre csoportosították át.  Ezen támogatási
szerződés előkészítése folyamatban van.
A stadion építési  engedélyezési  és kiviteli  tervei  elkészültek, ezek alapján építési
engedéllyel rendelkezünk ( 2017.09.05.). Szeptemberben a kivitelezési feladatokra, a
kivitelező kiválasztására  fogunk „feltételes”  közbeszerzési  eljárást  elindítani.  Ezek
alapján elkészülhet  a  stadion fejépülete (TV-s közvetítő  állások,  edzői  és játékos
öltözők, büfé stb.),  a parkolók,  és egyéb felújítási  és környezetrendezési  munkák
valósulnak meg a 2017. év végén és a 2018. év elején.

A Kézilabdacsarnok fejlesztésére vonatkozóan két kormánydöntés született:
- 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási

megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósá-
gi ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint

- 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházá-
si megvalósítási programjáról, melyben a 2017-2019. évre 5994,05 M Ft költség-
vetési forrás, valamint a 2019. évben 1994,05 M Ft rendelkezésre állásáról dön-
tött. A fejlesztés lebonyolítására megbízott DVN Zrt. készíti elő a projekt költségve-
tését és közreműködik a minisztériummal ( NFM) és a BMSK Zrt.-vel az előterjesz-
tés előkészítésben.
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A kilátó projekt kikerült a „Zöld város kialakítása” TOP programból, az önkormányzat
saját forrásból finanszírozza. A feladat ellátásával megbízott Vasmű u. 41. Kft. közre-
működésével az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a tervező kiválasztás-
ra került és a vállalkozási szerződés 2017.08.22-én aláírásra került. A tervezési mun-
kák vannak folyamatban.

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-01104 projektünk  kapcsán  beérkeztek  az  árajánlatok  a  fő  szakmai
tevékenységekre, értékelésük folyamatban van. A pályázati kiírás változott, a projekt
záró időpontja, illetve az egyes alrendszerek bevezetése későbbre húzódik majd. A
projektet a Jogi és Közgyűlési Osztállyal közösen valósítjuk meg.

Aláírásra  került  a  GZR-T-Ö-2016-0073  Jedlik  Ányos  Terv  –  „Elektromos
töltőállomások  kiépítése  Dunaújvárosban” c.  projekt  támogatási  szerződése:
önkormányzatunk  7.428.000,-  Ft-ot  nyert,  a  szerződésben  rögzített  tervezett
összköltség  9.061.707.-  Ft.  Megkötöttük  a  szerződést  a  3  db  töltőállomás
tervezésére-kivitelezésére,  az  első  bejárás  lezajlott,  folynak  az  előkészítő
munkálatok.  A  projektet  a  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztállyal  közösen
valósítjuk meg.
Az  MMK  Közhasznú  NKft.-vel  együttműködve  megvalósított  2016.  évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzés
rendben lezajlott, a támogatás teljes összegének felhasználásával. Az elszámolást
2018.  januárig  szükséges  beküldeni.  A  haszonkölcsön  szerződés  előkészítése
megtörtént.

A  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása tárgyú  2017-es  támogatási  igényt
júniusban határidőre benyújtottuk.  Önkormányzatunk 22.545.000,-Ft-ot  nyert,  mely
összeget  4  részletben  utalunk  tovább  a  KNYKK  Zrt.  részére,  melynek  kapcsán
megkötöttük a megállapodást. Az 1. részlet megérkezett, továbbutalása folyamatban
van. 

A „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása támogatására”  címmel  nyert
hazai  támogatás  kapcsán  a  támogatói  okirat  módosítása  jóváhagyásra  került:  a
költségvetésben szivattyúcsere  helyett  vezetékek  cseréje  átvezetése  történt.  A
lakrészek  elkészültek,  már  csak  a  kültéri  munkálatok,  járda,  akadálymentesített
bejárat  felújítása  maradt  hátra.  A  lakók  már  a  vizesblokkok  által  felújított
lakrészekben zökkenőmentesen élnek. A projekt befejezése 2017.10.31.

A sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkár jóváhagyta a
részletes  beszámolót,  melyet  a  volt  vidámpark  területére  tervezett  beruházás
alakulásáról  készítettünk.  E  beszámolási  kötelezettség  a  316/2  hrsz.-ú  sporttelep
ingatlan értékesítéséből 2010-ban befolyt vételár felhasználása kapcsán keletkezett.

08.16-án  benyújtottuk  a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0062  „Dunaújváros-Pálhalma
közötti gyalog- és kerékpárút építés” c. projekt 1. projektfenntartási jelentését.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kapcsán önkormányzatunk
2016. decemberében 1 db ún „C” típusú, azaz egy min. 90 m2 alapterületű, min. 8 db
sporteszközzel rendelkező kültéri sportpark megépítésére nyert támogatást. 09.11-
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én megérkezett a kapcsolódó, Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési
megállapodás, aláírása folyamatban van.

A Dunaújváros Felsőoktatásért Alapítvánnyal -konzorciumban- közösen előkészített
KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk" című,  2016.
októberben  benyújtott  pályázatunk  kapcsán  hiánypótlásra  kaptunk  felszólítást
augusztusban. A kidolgozott tisztázó kérdéseket határidőre megküldtük.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megjelent, valamint a
Modern  Városok  Programban megvalósítandó  pályázatokról  a  tájékoztató
mellékletében található összefoglaló táblázatokban számolunk be.

Ügyintézőink közreműködnek több európai uniós projektekről készülő esettanulmány
elkészítésében  középiskolai,  ill.  OKJ-s  tanulmányokat  folytató  diákok  kérelme
alapján.

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

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A  környezetvédelmi  hatósági  munka  során,  a  nyár  folyamán  felülvizsgáltuk  és
folyamatosan  megújítjuk  a  Dunaújvárosban  lévő  üzletek,  vendéglátó  egységek,
szórakozóhelyek zajkibocsátási határérték engedélyeit. Szeptember közepéig 29 db
felszólítást  tartalmazó végzést  küldtünk ki  azon üzletek számára,  akiknek lejárt  a
zajkibocsátási engedélyük. 17 esetben már meghoztuk a zajkibocsátási határérték
engedélyt tartalmazó határozatot. Még folyamatban van 4 db ügy, mivel ezekben az
esetekben az engedélyesek még nem nyújtották be az akusztikai  szakvéleményt,
mely szükséges az engedély kiadásához. Ezen kívül környezetvédelmi hatóságunk
eddig  összesen  23  esetben  adott  ki  zajkibocsátással  járó  közterületi  szabadtéri
rendezvényre polgármesteri határozatban zajkibocsátási engedélyt, 5 esetben pedig
magánterületen megrendezett szabadtéri zajkibocsátással járó rendezvényre jegyzői
hatáskörben adtunk ki engedélyt.

Ebben az évben is részt vesznek a polgármesteri hivatal dolgozói a Földművelésügyi
Minisztérium által meghirdetett „Te Szedd” országos hulladékgyűjtő akcióban. Ezúttal
szeptember 15-én a Szalki szigetet és a Szabad strand környékét takarították ki az
önkénteseink.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérésére,  Dunaújváros Önkormányzata 2017.
évben is részt vesz az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megrendezésében.
A rendezvény keretén belül  a Dunaújváros MJV Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi,
Építésügyi  és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi
programokra  hívja  fel  a  figyelmet.  A  szervezők  nevében  a  rendezvénysorozatra
tisztelettel meghívjuk a város általános- és középiskoláit, egyetemi hallgatóit, óvodáit,
civil szervezeteit, és más intézményeket, valamint minden érdeklődőt.
Részletes  programok  az  Európai  Mobilitási  Héten  és  Autómentes  Napon  2017.
szeptember 16-22-ig:

2017.09.16–22-ig:  „Tiszta utcák, tiszta terek” Takarítási akció a város szabadon
választott pontján. Zsákokat és kesztyűket biztosítunk a jelentkezőknek.

11



2017.09.18. hétfő „Városnézés Autómentesen”, Szabó Imre osztályvezető, városi
főépítész  mutatja  be  a  város  nevezetes  épületeit,  Időpont:1000 órától Indulás  a
Városháza térről.

2017.09.19. kedd „Hivatali  Zöld Nap” Iskolák részére,  Helyszín: Polgármesteri
Hivatal  910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a hivatal  „zöld”
munkájába:  a  légszennyezés,  zajvédelem,  vízminőség  vizsgálatok  témakörökben,
eszközök bemutatása, kipróbálása) Időpont: 900 – 1600 között előzetes bejelentkezés
alapján.

2017.09.20. szerda  „  Környezetbarát  mobilitási  Nap”  a  Dunaújvárosi
Egyetemen” Helyszín: az egyetem „A” épületében az S01 előadó teremben és a
mellette  lévő  aulában  (általános-  középiskolásoknak,  egyetemi  hallgatóknak)
Időpont: 900 – 1100 között 20 perces előadások,  1300 óráig bemutató, kiállítás.

2017.09.21. csütörtök „Hivatali  Zöld  Nap”  Iskolák  részére,  Helyszín:
Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a
hivatal  „zöld”  munkájába:  a  légszennyezés,  zajvédelem,  vízminőség  vizsgálatok
témakörökben, eszközök bemutatása, kipróbálása),  Időpont: 900 – 1600 között  előre
bejelentkezés alapján.

2017.09.22. péntek: „Európai Autómentes Nap”  Helyszín: Vasvári Pál Általános
Iskola  előtti  téren  a  Petőfi  ligetben  Időpont: 900 –  1300 óra  között  (óvodások
rajzversenye  és  játékos  akadályversenye,  kerékpáros  ügyességi  akadálypálya,
biztonságos  közlekedés  címen  a  rendőrség  állomása  feladatokkal,  az  egyetem
standja  bemutatóval,  interaktív  játékkal,  környezetvédelmi  totó,  jutalom  az
ügyeseknek),  Dunaújváros  fenntartható  városi  mobilitási  tervével  kapcsolatos
kérdőív, interaktív játékok, rajzolás.

Szeptember 22-én, az Európai Autómentes Napon a KNYKK a helyi autóbusz járatait
mindenki számára térítésmentesen közlekedteti.
2017. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 645 925,- Ft rendkívüli támogatást
nyert  az  önkormányzat  az  Európai  Mobilitási  Hét  és  Autómentes  Nap
megrendezésére.
A  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési
Rendszerének éves felügyeleti hitelesítő auditálására 2017. október 3-án kerül sor.

A „Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási verseny résztvevői által virágosított
helyszíneket  a nyár  folyamán személyesen bejártuk,  az értékeléseket  elvégeztük.
Jelenleg a díjak beszerzésének előkészítését,  majd megrendelését  végezzük, azt
követően,  várhatóan  október  végéig  sor  kerül  az  eredményhirdetésre  és  a  díjak
átadására.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői  2017. 01. 01. napjától 2017. 08.
31. napjáig 5.302 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

12



Megállapító
határozatok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma

(adatszolgáltatás,
végzés)

Összesen

4.701 4 597 5.302

Kérelem  elutasítására  3  esetben  azért  került  sor,  mert  az  ügyfél  a  szociális
rendeletben szabályozott határidőnél hamarabb nyújtotta be a kérelmét. Egy esetben
hatáskör hiánya miatt utasítottunk el belföldi jogsegélyt.

2. 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-jétől augusztus 31-éig.
Az idei év nyári szünetében a gyermekek étkeztetése a Béke Étteremben zajlott.
Önkormányzatunk a nyári szünet teljes időtartama alatt 178 iskolás korú gyermek,
míg augusztus hónapban 41 óvodás korú gyermek részére biztosította az étkezést.

3. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk természetbeni kulturális juttatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az  „ingyenes  mozijegyeket”  azon  személyek  részére,  akik  a  Szociális  osztály
hatósági  nyilvántartásában  szerepelnek,  és  tárgyévben  jogerős  határozat  alapján
valamilyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 
Az alábbi táblázat a Szociális Osztályon személyesen mozijegyet igénylők számáról
ad tájékoztatást (2017. év):

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

augusztus 777 fő

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már több mint 700 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  az  utolsó  három  hónapban  a  jogosultak  részére
minden jegy átadásra került, ezért külső, intézményi vetítésre nem került sor.
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4. Születési és gondozási támogatással kapcsolatos információk

A Szociális Osztály a 2017. március 1. napjától új ellátásként bevezetett születési és
gondozási  támogatások  nyújtásával  összefüggő  ügyintézési  feladatokat
folyamatosan végzi. Az ellátások iránt továbbra is nagy az érdeklődés.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a 2017. március 1. és 2017. augusztus 31. között
beérkezett kérelmek intézéséről:

Születési támogatás Gondozási támogatás
Támogatást biztosító 
határozatok száma

132 83

5. Iskolakezdési támogatással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk 15.000,- Ft összegű iskolakezdési támogatásban részesíti  azt a
gyermeket, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdi meg, A
támogatásra  az  a  gyermek  jogosult,  akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  nettó
jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
a 99.750,- Ft-ot. A támogatást tárgyév július, augusztus és szeptember hónapban
lehet benyújtani.
2017.  augusztus  31-éig  77  törvényes  képviselő  adott  be  kérelmet,  86  gyermek
részére a támogatás utalásra került, 9 kérelem elbírálása folyamatban van. 
2016.  év  ugyanezen  időszakában  47  szülő  kérelmére  48  gyermek  részére
állapítottuk meg az iskolakezdési támogatást.

6. Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány):

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek,  akinek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultsága
tárgyév  augusztus  1-jén  fennáll,  tárgyév  augusztus  hónapjában  gyermekenként
6.000,- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek részére 6.500,- Ft értékű
támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában. 
6.000,- Ft értékű utalványra 459 gyermek, 6.500,- Ft értékű utalványra 255 gyermek
volt jogosult. A jogosultak száma 2017. augusztus hónapban 714 fő volt, az összes
utalvány értéke 4.411.500,- Ft.
A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló
149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 68. §-a értelmében a természetbeni támogatás
fedezetét  a  Magyar  Államkincstár  a  települési  önkormányzat  jegyzője  által
szolgáltatott adatok alapján közvetlenül az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére
utalta  át.  A  Kft.  a  lezárt  csomagolásban  az  utalványok  mellett  tájékoztató
információkat  is  elhelyezett  az  utalványok  beválthatóságára  vonatkozóan.  Az
utalványcsomagokat a Magyar Posta Zrt. az önkormányzat által megadott név- és
címadatok alapján augusztus 30. napjáig kézbesítette a jogosultak részére.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Június  29-én érkezett  Dr.  Máté  Ágnes a  Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Sürgősségi Osztálya Tudományos Bizottsága elnökének a levele, melyben „10 éves
a dunaújvárosi SBO” című tudományos értekezlet megszervezéséhez nyújtott támo-
gatását polgármester úrnak megköszöni. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)
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Augusztus 1-jén érkezett Papp Károly, Országos Rendőrfőkapitány köszönő levele a
Fejér-Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtott anyagi támogatásért (a levél a tájé-
koztató mellékletét képezi).

Augusztus 1-jén érkezett Gyárfás Tamás a Nemzetközi Úszószövetség alelnökének
köszönő levele a 17. FINA Világbajnokság megrendezéséhez, az elmúlt két év alatt
nyújtott folytonos támogatásért (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Szeptember 4-én érkezett Márton László a Kajszi utcai zárkert tulajdonosai nevében
írt köszönő levele a gyors tájékoztatásért (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Szeptember 7-én érkezett Pecsét István köszönő levele polgármester úrnak, az ön-
kormányzatnak és a városnak a gyógyulásához nyújtott támogatásáért (a levél a tá-
jékoztató mellékletét képezi).

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017.  június 15.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a  napelem  park  bérleti  díjával  kapcsolatban  megfogalmazott  kérdésére  adott

tájékoztatás.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Váci Mihály utca 6. szám elé tervezett gyalogátkelőhelyre,
- a Domanovszky Endre tér vonalából a Martinovics Ignác utca szervizútjára vezető

lépcsősorhoz korlát telepítésére,
-  a Fáy András utcai játszótérre új padok kihelyezésére vonatkozó válasz.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- az utcanévtáblák változásával, a padok állapotának felmérésével,
- az információs táblák kérdésével kapcsolatos válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok megrendelésével,
- a Tavasz utca mögötti parkos területen pad áthelyezésével,
- a  Rózsa  utca  vegyes  burkolatú  útján  lévő  balesetveszélyes  süllyedéseinek,

valamint  a  Tövis  köz,  Búzavirág  és  Százszorszép  utca  hibáinak  javításával
kapcsolatos válasz.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a  CIB  Bank  és  az  Erste  Bank  közötti  parkoló  balesetveszélyes  úthibáival

kapcsolatos válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok megrendelése,
- a  Batsányi  János  utca  3.  szám  előtti  süllyedés  javítása  tárgyában  adott

tájékoztatás.
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Sztankovics László képviselő úrnak:
- a Baracsi  út  és Munkás utca kereszteződősében a közműhiba és az aszfaltos

útburkolat helyreállításával kapcsolatos válasz.

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. szeptember 15. 

                                                                                            

   Cserna Gábor  s.k.
    polgármester
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