
    

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  Közgyűlés  2017.  szeptember  19-ei  ülésén  felkértem  Gombos  István
alpolgármester urat és Hingyi László képviselő urat, hogy tájékoztassák a közgyűlést
a Leszno városával létesített testvérvárosi kapcsolat létrejöttéről és az ott folytatott
tárgyalások eredményéről. (a beszámoló a tájékoztató mellékletét képezi.)

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

2017. szeptember 21-e és 2017. október 19-e közötti időszakban folytatódott a ká-
tyúk (107 db, 129,4 m2, br. 2.382.544,- Ft) és megrongálódott/elhasználódott közle-
kedési táblák helyreállítása (br. 1.030.214,- Ft).

Egyéb elvégzett javítások, beruházások: Napsugár Óvoda körüli  aszfaltos járda
felújítása aszfalt burkolattal br. 13.635.882,- Ft.

Megnövekedett létszámmal gyűjtik a közmunkások a falevelet. Kéréseknek megfele-
lően zajlik a hulladékgyűjtő edények kihelyezése.

Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés, kaszálási munkák, rágcsálók elleni védeke-
zés, köztéri vadgesztenyefák és platánfák kár és kórtevői elleni permetezés, egynyári
virágok, muskátlik gondozása

- A "Zöld város kialakítása" c. projekttel összefüggésben 2017. szeptember 14 - én a
" Vasmű utat kísérő zöldterületek rekonstrukciója" és a "Duna - parti  sétányok re-
konstrukciója" projektelem vonatkozásában a munkaterület átadás - átvételi eljárás
megtörtént, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

Napraforgó Bölcsőde tető felújítása 13 858 722,- Ft
Siófoki üdülő tetőszigetelés felújítása   2 946 903,- Ft

Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út 49.)
kazáncsere   24 973 394,- Ft.

Lakások felújítása: 
Akácfa u. 2.fszt.2 1 240 395,- Ft
Bocskai u. 24.4.1. 2 475 305,- Ft
Eszperantó u. 1.4.6.       921 970,- Ft
Gábor Á. u. 17.1.4. 3 397 670,- Ft
Eszperantó u. 1.5.2. nyíl. z. csere      656 273,- Ft



A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Dunaújváros MJV Önkormányzata elkészíttette Dunaújváros Településképi Arculati
Kézikönyvét. A Miniszterelnökség Építészeti  és Építésügyi  Helyettes  Államtitkára
értesített minket, hogy Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve olyan magas
színvonalú és alapos, hogy szeretnék  abban a kiadványban szerepeltetni, amelyben
Magyarország  legjobb  minőségű  Településképi  Arculati  Kézikönyveit  szeretnék
felsorakoztatni.

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-01104 projektünk  kapcsán  a  fő  szakmai  tevékenységek  megvalósítása
tárgyában  önkormányzatunk  nyertes  ajánlattevőnek  az  AlbaComp  RI  Kft-t
választotta,  a  vállalkozói  szerződés  aláírásra  került.  A  nyilvánosság  biztosítása
kapcsán a honlapon az aloldal kialakításának és tartalommal történő feltöltésének
előkészítése  folyamatban  van.  A  tájékoztató  tábla  készítésére  2.  körös
árajánlatkérésre van szükség, előkészítése folyamatban van. A projektet a Jogi és
Közgyűlési Osztállyal közösen valósítjuk meg.

A  TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0003 „Együttműködés  az  együttnevelésért  -  Sajátos
nevelési igényű tanulók integrációja Dunaújváros három oktatási intézményében” c.
projekt  5.  (Záró)  Projekt  Fenntartási  Jelentését  határidőre  benyújtottuk,  ezzel  a
fenntartási kötelezettség véget ért.

Az  MMK  Közhasznú  NKft.-vel  együttműködve  megvalósított  2016.  évi
közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázathoz kapcsoló  haszonkölcsön
szerződés aláírása megtörtént.

A  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása címen  megérkezett  az  elnyert
22.545.000,- Ft összeg 2. részlete, mely határidőben továbbutalásra került a KNYKK
Zrt. részére.

A „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása támogatására”  címmel  nyert
hazai támogatás:
A kivitelezés a végéhez közeledik,  a hátralévő bejárat felújítása, valamint a járda
felújítása folyamatban van.

Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. a déli iparterületen lévő Napelem-
park létesítését  kívánja  megvalósítani.  Az  eredetileg  megjelölt  6357/7  hrsz.-ú
ingatlan helyett 3657/10 hrsz. ingatlanra módosult a helyszín, melyhez Dunaújváros
MJV Közgyűlése 625/2017. (IX.21.) határozata alapján hozzájárult. 

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

Ügyintézőink közreműködnek több európai uniós projektekről készülő esettanulmány
elkészítésében  középiskolai,  ill.  OKJ-s  tanulmányokat  folytató  diákok  kérelme
alapján.
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Folyamatos  volt  a  pályázati  lehetőségek  figyelése,  a  nyilvántartások  vezetése,  az
adatszolgáltatások,  beszámolók  készítése  és  küldése.  A  gazdálkodási  jogkörök
aktualizálásra kerültek.

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A környezetvédelmi csoport szervezésében a polgármesteri hivatal dolgozói idén is
részt vettek a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Te Szedd” országos
hulladékgyűjtő akcióban. Ezúttal szeptember 15-én a Szalki  szigetet és a Szabad
strand, valamint a hajóállomás környékét szabadítottuk meg az eldobott hulladéktól.
Összesen 15 zsák szemetet sikerült összeszedni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
felhívására  Dunaújváros  Önkormányzata  2017-ben  is  megrendezte  az  Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Napot A rendezvény keretén belül a Dunaújváros MJV
Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály
környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi programokat szervezte meg, melyre 2017.
évben  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumtól  645  925,-  Ft  rendkívüli  támogatást
nyertünk.

2017.  09.  16.  –  22.  között:  „Tiszta  utcák,  tiszta  terek”címmel  egy héten  át  tartó
takarítási  akciót  szerveztünk  a  város  egész  területén.  Az  önkéntes  résztvevők
számára  kesztyűk  és  zsákok  kiosztása  mellett  az  összegyűjtött  hulladékok
elszállítását  biztosítottuk.  Az egész héten át  tartó  takarítási  akcióban  3  általános
iskola és 3 középiskola vett részt összesen 1323 fővel. Továbbá 2 társasház 21 fővel
takarított.  Környezetvédelmi  csoportunk  az  Autómentes  Nap  rendezvény  után  is
összeszedte a szemetet a Petőfi ligetben. A várostakarítási akció során közel 20 m3

szemetet gyűjtöttek össze az önkéntes résztvevők.

2017. 09. 18. hétfő „Városnézés Autómentesen”, Felkérésünkre Szabó Imre városi
főépítész,  osztályvezető  úr  a  „szocreál  tanösvényen”  vezette  végig hallgatóságát.
Időpont:1300 órától a Városháza térről indult a közös séta. ” Ezen a programunkon 45
diák és 10 dunaújvárosi lakos érdeklődő és 1 önkormányzati képviselő vett részt.

2017. 09. 19. kedd és 2017. 09. 21. csütörtök: „Hivatali Zöld Nap Iskolák részére”,
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló, Időpont:
900 –  1600 között  előre  bejelentkezés  alapján  történt.  Bemutattuk  az  érdeklődők
számára  környezetvédelmi  csoportunk  munkáját,  előadásunkban  nagy  hangsúlyt
kapott  többek  között  az  ésszerű  környezethasználat,  valamint  a
hulladékgazdálkodás, a szemetelés elleni küzdelem is. A zajmérés jogi és gyakorlati
hátteréről,  a  zajszintmérő  műszerről,  a  felszíni  vizek  vizsgálatához  használt
spektrofotométerről  és  mikroszkópról,  valamint  a  légszennyezési  adatok
beérkezéséről  és  kezeléséről  kaptak  tájékoztatást  a  diákok  három  állomáson.
Továbbá  előkészített  vízmintát  vizsgálhattak  meg  a  hivatal  műszereinek  a
segítségével, gyakorolhatták a „labormunka” alapjait. (az ügyesek ajándékot illetve
környezeti állapotunkról szóló tájékoztató kiadványt kaptak). a „Hivatali Zöld Napon”
összesen 170 diák és 9 kísérő tanár vett részt.

Felkérésünkre  2017.  09.  20.  szerdán  „  Környezetbarát  Mobilitás”  Szakmai  Napot
rendeztek a Dunaújvárosi Egyetemen, mely során az Európai Mobilitási Hét keretein
belül  a  tiszta,  közösségi  és  intelligens  mobilitás  témakörben  hallgathattak  az
érdeklődők  nagyon  érdekes  és  hasznos  előadásokat. A  rendezvényt  Dr.  habil
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Palotás Béla – tudományos és kutatási rektor helyettes nyitotta meg. Ezt követően az
alábbi előadások hangzottak el:  Mobilitás és környezetvédelem – Dr.  Kiss Endre,
Árammal  négy keréken – Dr.  Szabó Attila,  Informatika  a  jövő járműveiben –  Dr.
Kővári Attila, Naperőművek jövője – Dr. Nagy András, A fenntarthatóságról, mint új
tudományról közérthetően. Miért jó ez nekünk? – Dr. Szabó István előadásában. A
„Zöld Mobilitási Napon” a Dunaújvárosi Egyetemen a hallgatók részére sportnapot is
tartottak. Egyidejűleg kiállítást is rendeztek az E-mobilitás témával kapcsolatban az
egyetem aulájában. Összesen 465 fő vett részt ezen a rendezvényen.

2017.  09.  22.  péntek  „Autómentes  Nap”,  Helyszín:  Petőfi  liget  volt,  melyen  az
óvodások aszfalt  rajzversenye,  valamint környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos
három állomása várta  az óvodás és kisiskolás korosztályt.  Kerékpáros ügyességi
pálya várta az érdeklődőket, amit bárki kipróbálhatott. A környezetvédelmi totót és
rejtvényeket  minden  érdeklődő  kitölthette.  Tájékoztatást  is  tartottunk  Dunaújváros
környezeti  állapotáról,  interaktív  beszélgetés  formájában,  figyelemfelkeltés  a
szemetelés  ellen  (a  kérdésekre  jól  felelők  tájékoztató  kiadványunkat  kapták
ajándékul).
A rendőrségi standnál baleset megelőzéssel, biztonságos kerékpáros közlekedéssel
kapcsolatos totók, figyelemfelkeltő interaktív játékok, „részeg szemüveggel” végzett
ügyességi felmérés várta az érdeklődőket (a jól teljesítők kerékpáros fényvisszaverő
kiegészítőket  kaptak ajándékul  a Rendőrkapitányságtól).  A Dunaújvárosi  Egyetem
standjánál  interaktív  bemutatóval,  napelemmel,  zajmérő  készülék  és
elektronmikroszkóp bemutatásával várták az érdeklődőket. 2017. szeptember 22-én,
az  Európai  Autómentes  Napon  a  közlekedési  vállalat  a  helyi  autóbusz  járatait
mindenki számára térítésmentesen közlekedtette. Az Európai Autómentes Napon kb.
kb. 1163 fő, az Európai Mobilitási Hét egészén pedig kb. 3231 fő vett részt.

2017.  szeptember  26-án Petrovickijné  dr.  Angerer  Ildikó  környezetvédelmi  vezető
ügyintéző Székesfehérváron részt vett a Fejér Megyei Önkormányzat által szervezett
„Megyei klímastratégia és megyei éghajlatváltozás platform” konferencián.

A  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési
Rendszerének éves felügyeleti  hitelesítő auditálására a hitelesítő auditor kérésére
2017. október 3. helyett 2017. október 24-én kerül sor. A hitelesítési folyamaton részt
vesz a Nemzeti Akkreditációs Testülettől egy ellenőrző személy is.

A „Virágos Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  verseny értékelését  lezártuk,  az
okleveleket  előkészítettük,  a  növényajándékokat  megrendeltük.  Az  ünnepélyes
eredményhirdetésre  2017.  október  25-én  kerül  majd  sor  a  „C”  szárny
rendezvénytermében, melyről a résztvevőket kiértesítettük.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői  2017.01.01. napjától 2017.09.30.
napjáig 6.616 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:
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Megállapító
határozatok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma

(adatszolgáltatás,
végzés)

Összesen

5.669 5 942 6.616

Kérelem  elutasítására  4  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. Kifizetett támogatások 2017. 01. 01. napjától 2017. 09. 30. napjáig

A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői  2017.  első  kilenc
hónapjában az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási + hátralékkezelési tám. 36 000 36 000 25 397

Gyógyszerköltség támogatás 12 240 24 240 17 898

Időskorúak támogatása 70 000 70 000 1 260

Gondozási támogatás 0 5 000 2 115

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 35 000 35 000 19 700

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. + krízis segély 20 800 20 800 11 953

Születési támogatás 0 7 000 3 450

Iskolakezdési támogatás 3 000 3 000 1 485

Albérleti támogatás 468 468 351

Első újszülött támogatása + járuléka 453 453 431

Mozijegy áfával 12 960 12 960 9 720

Védőháló a Dunaújvárosi Hátralékosokért  Alapítvány 30 000 30 000 30 000

Összesen 220 921 244 921 123 760

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

augusztus 777 fő
szeptember 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 négy hónapban a jogosultak részére minden
jegy átadásra került, ezért külső, intézményi vetítésre nem került sor.

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.  szeptember  30.
között beérkezett kérelmek intézéséről:

Születési támogatás Gondozási támogatás
Támogatást biztosító 
határozatok száma

150 94

5. Iskolakezdési támogatással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk 15.000,- Ft összegű iskolakezdési támogatásban részesítette azt
a gyermeket, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdte meg,
A támogatásra az a gyermek volt jogosult, akinek családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladta meg a 85.500 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
a 99.750,- Ft-ot. A támogatást tárgyév július, augusztus és szeptember hónapban
lehetett benyújtani.
2017. október 2-áig 111 törvényes képviselő 121 gyermekre adott be kérelmet, 99
gyermek  részére  a  támogatás  utalásra  került,  22  gyermek  részére  a  megítélt
támogatás folyósítása folyamatban van. 
2016.  év  ugyanezen  időszakában  138  szülő  kérelmére  144  gyermek  részére
állapítottuk meg az iskolakezdési támogatást.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Szeptember 26-án érkezett Juhász Zsófia a Fejér Megyei Művelődési Központ meg-
bízott igazgatójának a levele, melyben a 2017. évi Fejér Megyei Diáknapok támoga-
tás elszámolás elfogadását polgármester úrnak megköszöni. (a levél a tájékoztató
mellékletét képezi)
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Egyéb információk: 

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

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

tájékoztatás.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a Dunasoron a felújítási munkálatok miatt kialakult nehezebb közlekedéssel,
- az  Ady  Endre  utca  páratlan  oldalán  lévő  szemetes  edények  cseréjével

kapcsolatos válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok megrendelésével,
- a Tavasz utca 13-15 mögötti parkoló , és a Szabadság utca 16-18 mögött a sétány

közvilágításának kiépítésével,
- a Kajszi utca zúzottkővel történő felújítására, a Frangepán és Tisza utcába kért

fekvőrendőr  lehelyezésével,  a  Pitypang  közben  úthibák  javításával,  valamint  a
Vadvirág utca 2. előtti térkő burkolat süllyedésének helyreállításával kapcsolatos
válasz.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok megrendelésére, a Latinovits Zoltán utcában

fennálló rágcsáló problémájára,
- a körzetében hiányzó szemetes edények pótlására,
- a Devecseri Gábor utcában a közvilágítási hiba javítására adott tájékoztatás.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatok megrendelésére,
- a Batsányi János utcánál és az Erkel kertnél lévő szemetes edények ürítésével és

pótlásával,
- az  Erkel  kert  4.  előtti  zöldterületre  forgalomkorlátozó  oszlopok  kihelyezésével,

Batsányi János utca 3. előtti süllyedés javításával, Martinovics Ignác utca 28-30.
mögötti parkoló útcsatlakozásánál jelzőtáblák kihelyezésével kapcsolatos válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- szelektív hulladékgyűjtő megszüntetésével,
- a hulladékgazdálkodás témáját érintő kérdésével kapcsolatos válasz. 
-
Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a szabadstrandi halpusztulással,
- a gyepmesteri teleppel kapcsolatos vizsgálati eljárással kapcsolatos válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- az Arany János Általános Iskola beázásával kapcsolatos válasz.
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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. október 13. 

                                                                                            

   Cserna Gábor s.k.
    polgármester
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