
    

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  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A Budavári  Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit  Kft.  2017.10.31-én beadta a
Dunai  Limes Magyarországon  UNESCO  Világörökség  várományos  helyszínek
komplex  turisztikai  fejlesztése  GINOP-7.1.6-16-2017-00007 pályázatot,  melynek
egyik helyszíne a Dunaújváros római tábor területe.

Az ASP rendszer országos szintű bevezetéséhez kapcsolódó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-01104 projektünk  kapcsán  megtörtént  valamennyi  informatikai  eszköz
(kártyaolvasók,  monitorok)  beszerzése.  A  C  típusú  tábla  tárgyában  kötendő
szerződéskötés folyamatban van. A város honlapján elkészült a projekt aloldala.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében elnyert „C” típusú
sportpark  telepítése  kapcsán  megköttetett  az  együttműködési  megállapodás
(2017.09.28.),  és a vállalkozói  szerződés (2017.10.31.).  Megtörtént a park pontos
helyének kijelölése, valamint a munkaterület átadás-átvétel (10.31.). A kapcsolódó
kiegészítő fejlesztési munkák elvégzésével önkormányzatunk a DVG Zrt.-t  kívánja
megbízni.

A  KEHOP-3.1.2 Dunaújvárosi  komposztálótelep  létesítését  célzó  pályázat
előkészítése az NHKV Zrt-vel folyamatban van.

A  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 a  Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése c. projekt kapcsán elindult a tervezési
folyamat.

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

Folyamatos  volt  a  pályázati  lehetőségek  figyelése,  a  nyilvántartások  vezetése,  az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése, beleértve az I-III. negyedévről
szóló szöveges költségvetési beszámolót is.

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

A  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési
Rendszerének éves felügyeleti  hitelesítő auditálására a hitelesítő auditor kérésére
2017.  október  24-én  került  sor.  A  hitelesítési  folyamaton  részt  vesz  a  Nemzeti



Akkreditáló Hatóságtól egy ellenőrző személy is. A felügyeleti ellenőrzés ezúttal is
sikerrel zárult, a független, akkreditált hitelesítő megállapította, hogy a polgármesteri
hivatalban  magas  színvonalú  környezetvédelmi  tevékenység  folyik,  a  hivatal
környezetvédelmi  teljesítménye,  a  munkatársak  környezettudatossága  pedig
példaértékű. A sikeres felügyeleti ellenőrzést követően a 2016. évről szóló hitelesített
környezetvédelmi  nyilatkozatot  határidőn  belül  beküldtük  az  országos
környezetvédelmi hatóságnak.

A  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  verseny  2017.  évi
eredményhirdetésére és díjátadására 2017. október 25-én került  sor. A díjakat és
okleveleket  Cserna  Gábor  polgármester  úr  megbízásából  Cserni  Béla,  a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  elnöke  adta  át
ünnepélyes  keretek  között.  Ebben  az  évben  a  18.  alkalommal  megrendezett
versenyen  73  jelentkező  összesen  85  pályázatot  nyújtott  be  összesen  7
kategóriában. Az elismerő oklevelek mellett virágokat, növényeket és virágvásárlási
utalványt  kaptak  a  díjazottak.  A  verseny  lebonyolítását  és  értékelését  a
környezetvédelmi szakcsoport végezte.

A Dunaújvárosi Egyetem 2017. november 13-17. között megtartott Tudományos Hét
rendezvénysorozatán,  ezen  belül  a  Természettudományi  és  Környezetvédelmi
szekció  munkájában,  valamint  a  „Zöld  Nap”  című  rendezvényen  a  hivatal
környezetvédelmi  szakcsoportja  is  részt  vett.  A  Természettudományi  és
Környezetvédelmi  szekcióban  november  14-én  környezetvédelmi  témájú
előadásokat  is  tartottak.  A  „Zöld  Nap”  rendezvényen  pedig  Dunaújváros
környezetvédelméről tartott előadást. A Dunaújvárosi Egyetem november 15-ei „Zöld
Napján”  önálló  standdal  vettünk részt  „ÖKO-HIVATAL”  címmel  a  városi  zajmérés
rejtelmeiről  és  vizeink  parányi  élőlényeiről,  a  szelektív  hulladékgyűjtés  és  az
újrahasznosítás  fontosságáról  tartottunk  interaktív  bemutatót.  Az  érdeklődők
környezetvédelmi totót és rejtvényeket tölthettek ki apró ajándékokért.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

-  Építőipari költségvetés-készítő program beszerzése
A Terc Kft-vel és az általuk készített "Terc V.I.P. Silver" összevont építőipari költség-
vetés-készítő programrendszer bruttó 267.880,- Ft értékben megrendelésre került. 

- Okoszebra kivitelezése elkészült, bruttó 13.962.902,- Ft.

MargarétaTagóvoda villámhárító helyreállítási munkái 1 364 183,- Ft
Napraforgó Bölcsőde étellift telepítése 3 603 476,- Ft
Liszt Ferenc kerti Bölcsőde étellift telepítése 3 517 377,- Ft.

Lakások felújítása: 

Szórád M. u. 42.7.2. 2 130 878,- Ft
Erdő sor 31.2.1. 3 370 698,- Ft
Eszperantó u.1.3.6. 2 745 505,- Ft.
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Az előző közgyűlés óta:
- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Kaszálási munkák és lombgyűjtési feladatok.
- Rágcsálók elleni védekezés.
- Köztéri vadgesztenyefák és platánfák kár és kórtevői elleni permetezés.
- Egynyári virágok, muskátlik kiszedése, kétnyári palánták elültetése.

2017. október 19-e és 2017. november 16-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk
(32 db,  72,6 m2, br.  1.337.418,-Ft)  és megrongálódott/elhasználódott  közlekedési
táblák helyreállítása (br. 1.343.184,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások, beruházások:

 
Petőfi S. út - Suzuki üzlet melletti csatlakozásnál lévő árok lefedése br. 329.481,- Ft, 
Erkel F. kert 6. sz. előtt kijárt ösvény burkolása br. 68.035,- Ft, 
Petőfi S. út és Árpád u. kereszteződésénél lévő felszíni vízelvezetés helyreállítása
br. 63.064,- Ft, Bartók B. u. - Kossuth L. u. kereszteződésénél lévő beton burkolatú
telefonfülke alapzatának elbontása br. 40.589,- Ft, 
Dunasor - Németh L. u. kanyarjában megsüllyedt aszfalt burkolat helyreállítása br.
119.270,- Ft, Németh L. u. parkolóval szembeni közműfedlap körüli helyreállítása br.
1.289.530,- Ft, 
Németh  L.  u.  4.  szám  előtt  megsüllyedt  közműfedlap  körüli  helyreállítás  br.
1.243.691,- Ft, 
Széna sor 28-30. melletti süllyedések helyreállítása br. 296.954,- Ft, 
Erdészeti útcsatlakozásnál lévő megsüllyedt térkő burkolat helyreállítása br. 55.863,-
Ft, 
Petőfi S. u. 65-77. burkolatsüllyedés helyreállítása br. 281.412,- Ft, 
Orgona u. süllyedések helyreállítása br. 179.813,- Ft, 
Velinszky L. u. 8. szám előtt lévő víznyelő beszakadás helyreállítása br. 142.375,- Ft,
Korányi S. u. 11. szám előtti víznyelő cseréje br. 162.475,- Ft, 
Erkel F. kert 4. szám előtt burkolat helyreállítása br. 228.299,- Ft, 
Mikszáth K. u. 12. szám előtti beszakadás helyreállítása br. 579.965, - Ft, 
Hengerész u. - garázsoknál betonlapokból szelektív sziget alapzatának kialakítása
br. 172.051,- Ft, 
Gőzmalom u. 18. szám előtti víznyelő helyreállítása br. 63.426,- Ft, 
Molnár L. Emlékparkban lévő megsüllyedt térkő burkolat helyreállítása br. 93.118,-
Ft, 
Széna sor 8. szám előtti útburkolat beszakadás helyreállítása br. 657.179,- Ft, 
Szilárd L. utcai buszmegállónál lévő járda süllyedés helyreállítása br. 286.624,- Ft, 
Temető u. 43-37. között a balesetveszélyesen megsüllyedt térkő burkolat helyreállí-
tása br. 53.395,- Ft, 
Lánczos K. u. - Neumann J. u. kereszteződésénél megsüllyedt burkolat helyreállítása
br. 374.830,- Ft, 
Munkás u.  -  Baracsi  út  kereszteződésénél  megsüllyedt  burkolat  helyreállítása  br.
257.184,- Ft, Duna parti sétány zúzottköves burkolat helyreállítása br. 421.043,- Ft, 
Mikszáth K. u. - Vizimolnár u. között lévő híd javítása br. 224.220,- Ft, 
Eszperantó út (II. ütem) garázsok utáni út felújítása br. 1.533.239,- Ft, 
Helikopter leszállóhoz vezető út felújítása br. 3.948.934,- Ft.
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A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2017. 01. 01. napjától 2017. 10.
31. napjáig 6.616 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

6.499 5 1 057 7 561

Kérelem elutasítására 4 esetben azért került sor, mert az ügyfél a szociális rendelet-
ben szabályozott határidőnél hamarabb nyújtotta be a kérelmét. Egy esetben hatás-
kör hiánya miatt utasítottunk el belföldi jogsegélyt.

2. Kifizetett támogatások 2017. 01. 01. napjától 2017. 10. 31. napjáig

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

E Ft-ban

Megnevezés Eredeti elő-
irányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási + hátralékkezelési tám. 36 000 36 000 28 565

Gyógyszerköltség támogatás 12 240 24 240 20 194

Időskorúak támogatása 70 000 70 000 1 260

Gondozási támogatás 0 5 000 2 365

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 35 000 35 000 20 520

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. + krízis segély 20 800 20 800 12 613

Születési támogatás 0 7 000 3 800

Iskolakezdési támogatás 3 000 3 000 1 815

Albérleti támogatás 468 468 390

Első újszülött támogatása + járuléka 453 453 431

Mozijegy áfával 12 960 12 960 10 800

Védőháló a Dunaújvárosi Hátralékosokért Alapítvány 30 000 30 000 30 000
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Összesen 220 921 244 921 132 753

3. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk természetbeni kulturális juttatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik a Szociális osztály hatósá-
gi nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján valami-
lyen 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

szeptember 777 fő

október 759 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, Haj-
léktalan Ellátó Centrum, Jószolgálati Otthon). 

A benyújtott igazolások szerint október hónapban a jogosultak részére nem minden
jegy került átadásra, ezért külső, intézményi vetítésre is sor került.

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 folyamato-
san végzi. Az ellátások iránt továbbra is nagy az érdeklődés.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a 2017. március 1. és 2017. október 31. között be-
érkezett kérelmek intézéséről:
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Születési támogatás Gondozási támogatás

Támogatást biztosító 
határozatok száma

156 97

5. 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 november 1. napján fennáll, tárgyév november hónapjában gyermekenként
6.000,- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek részére 6.500,- Ft értékű
támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában. 

2017. november hónapban 6.000,- Ft értékű utalványra 393 gyermek, 6.500,- Ft érté-
kű utalványra 251 gyermek volt jogosult. Az összes jogosult 644 fő volt, az utalvá-
nyok összértéke 3.989.500,- 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 önkormány-
zat jegyzője által szolgáltatott adatok alapján közvetlenül az Erzsébet Utalványforgal-
mazó Kft. részére utalja át. Az utalványcsomagokat a Magyar Posta Zrt. az önkor-
mányzat által megadott név- és címadatok alapján november 30. napjáig kézbesíti a
jogosultak részére.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Október 25-én érkezett Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara el-
nökének köszönetnyilvánító levele a Mesteravató Ünnepség lebonyolításához nyúj-
tott segítségért. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Október 25-én érkezett Baltási Nándor a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia plé-
bánosának levele, melyben 46 fő általános iskoláskorú hittanos gyermek 2017. évi
balatoni táboroztatásához nyújtott pénzügyi támogatást megköszöni polgármester úr-
nak és a közgyűlésnek. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017. október 19. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Hingyi László képviselő úrnak:
- a  Frangepán  utca  42.  szám  és  Rosti  Pál  sor  közötti  beszakadt  víznyelő

helyreállítási  munkálataival,  a  Téglaégető  dűlő  hibajavításával,  a  6-os  számú
főútról a temető állandó megközelíthetőségével,

- a Téglaégető dűlő nevesítésével kapcsolatos válasz.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a győri panelek előtt, a Szórád Márton úton húzódó járda felújításával,
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- a  Latinovits  Zoltán  utcában  plusz  parkolók  kialakításának  lehetőségével
kapcsolatos tájékoztatás.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Martinovics Ignác utcánál, a Batsányi  János utcánál és az Erkel kertnél lévő

szemetes edények rögzítésével és pótlásával ,
- a  Kossuth  Lajos  utca  19-27.  közötti  és  a  9-17.  közötti  parkolók  felújításával

kapcsolatos válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a hulladékgazdálkodás témáját érintő kérdésével kapcsolatos válasz. 

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Sárkány köz környékével,
- a Mátyás király utcai parkolóproblémákkal és járdafelújítással,
- a térkép szerint fel nem tüntetett utcanevekkel,
- a Pentele Klubház felújításával 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. november 16. 

                                                                                            
   Cserna Gábor  s.k.
    polgármester
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