TÁJÉKOZTATÓ
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:
2017.11.30-án értesítést kaptunk, hogy a 10.31-én benyújtott, konzorciumi formában
megvalósuló a Dunai Limes Magyarországon UNESCO Világörökség várományos
helyszínek komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.6-16-2017-00007 pályázatunk
megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, így a támogatási
kérelmet döntésre terjesztették fel.
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében elnyert „C” típusú
sportpark kivitelezése folyamatban van.
A KEHOP-3.1.2 Dunaújvárosi komposztálótelep
előkészítése az NHKV Zrt.-vel folyamatban van.

létesítését

célzó

pályázat

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, 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 a 2018. évi
költségvetés tervadatait is.
Környezetvédelemre vonatkozó információk:
A „Virágos Magyarország” országos környezetszépítési verseny 2017. évi
eredményhirdetésén Dunaújváros a kiemelkedő szerepléséért a Magyar
Önkormányzati Főkertész Egyesület különdíjában részesült. A „Virágos
Magyarország pályázat anyagát a környezetvédelmi osztály készítette elő. Külön
köszönet illeti meg a DVG Zrt. erdészeti és parkfenntartó ágazatának munkatársait a
virágosított helyszínek gondozásáért és a zsűrinek való bemutatásban való
közreműködésért.
A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési
Rendszerének sikeres felügyeleti ellenőrzését követően a 2016. évről szóló
hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatot nyomdai úton kiadtuk, önkormányzati
képviselőknek és a hivatal minden szervezeti egységének eljuttattuk, az
önkormányzat hivatalos honlapján közzétettük. A Pest Megyei Kormányhivatal az
EMAS rendszer regisztrációjának meghosszabbítására irányuló kérelmünknek helyt
adott azzal, hogy 2018. szeptember 14-ig a Környezetvédelmi Nyilatkozat soron
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következő frissítését és hitelesítését el kell végezni figyelembe véve az EMAS-ról
szóló jogszabály 2017. szeptember 14-től hatályos 2017/1505 EU rendelet szerinti
módosítását. A hatósági határozatban megjelölt időpontig át kell térni az új
jogszabályban leírt rendszerre.
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap sikeres megszervezéséért városunk
önkormányzata a legjobb szervezőknek járó elismerő oklevelet és egy jutalom
kerékpárt kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól melyet a környezetvédelmi
osztály munkatársa vett át 2017. december 7-én dr. Homolya Róbert
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úrtól.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató Vertikál Nonprofit Zrt. 2017. december 7-én
„Új utakon a közszolgáltatás” című rendezvényén részt vett Petrovickijné dr.Angerer
Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző, ahol szakmai előadáson többek között a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi változásairól is szó volt.
A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:
Sárkány köz járda építés szerződés aláírása megtörtént.
A teljesítési határidő 2018. 01. 16.
A Technikum városrészben 6 db gyalogátkelőhely kialakítása van folyamatban (Kallós Dezső utca, Bocskai István utca, Esze Tamás utca, Táncsics M. utca).
2017. november 16-a és 2017. december 14-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk (144 db, 253,99 m2, br. 4.623.671,- Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása (br. 2.486.359,- Ft).
Egyéb elvégzett javítások, beruházások:
Mátyás király út 3. hiányzó sebességcsökkentő küszöb elemeinek pótlása br.
32.876,- Ft;
burkolati jelek festése br. 4.699.467,- Ft;
Vadvirág u. 2. előtti megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 311.634,- Ft;
Széchenyi I. közben a süllyedések feltöltése zúzottkővel br. 108.725,- Ft;
Római krt. - Domanovszky E. tér útcsatlakozásánál megsüllyedt víznyelő cseréje br.
150.909,- Ft; Dózsa Gy. út - Baracsi úti körforgónál lévő buszmegállónál megsüllyedt
víznyelő helyreállítása br. 115.335,- Ft;
Martinovics I. u. 15-25. szám előtti játszótér megsüllyedt térkőburkolat helyreállítása
br. 72.100,- Ft,
Szórád M. út (volt Skála előtt) járda helyreállítása br. 1.275.626,- Ft;
Aranyvölgyi út - szánkódomb burkolat helyreállítása br. 224.906,- Ft;
Gőzmalom u. 22. előtti víznyelő helyreállítása br. 82.188,- Ft;
Móricz Zs. u. 43. előtt beszakadt útburkolat helyreállítása br. 247.066,- Ft;
Esze T. u. 13/b-c-d közműfedlap körüli süllyedés helyreállítása br. 774.978,- Ft;
Bocskai I. u. - Dózsa Gy. út megsüllyedt közműfedlap helyreállítása br. 303.099,- Ft;
Batsányi J. u. - Vigadó étterem melletti szervizúton megsüllyedt közműfedlap helyre állítása br. 134.945,- Ft;
Gőzmalom u. 16-20. előtti megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 83.374,- Ft;
Balogh Á. u. belső udvarban lévő hibák helyreállítása br. 461.860,- Ft;
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Diófa u. 7. előtt lévő burkolat süllyedés helyreállítása br. 471.872,- Ft;
Hosszú sor és Magyar út csatlakozásánál zúzottkő burkolat helyreállítása br.
316.159,- Ft; Barátság útja 11. előtt lévő beszakadt burkolat helyreállítása br.
26.895,- Ft;
Bartók B. u. 4. szám előtt lévő volt szeméttároló talapzatának elbontása, terület helyreállítása br. 61.294,- Ft;
Kossuth L. u. 6-8. szám előtt lévő volt szeméttároló talapzatának elbontása, terület
helyreállítása br. 122.588,- Ft;
Múzeum melletti támfal helyreállítása br. 526.161,- Ft;
Vigadó u. 6-8. mögötti támfal helyreállítása br. 159.506,- Ft;
Attila u. 26. szám előtti megsüllyedt víznyelő cseréje br. 129.540,- Ft;
Rózsa u. burkolat süllyedések helyreállítása mart aszfalttal br. 1.310.831,- Ft;
Borgőz u. burkolat süllyedések helyreállítása mart aszfalttal br. 524.332,- Ft;
Ivó u. burkolat süllyedések helyreállítása mart aszfalttal br. 1.179.747,- Ft;
Táncsics M. u. 3/d. előtti megdőlt lépcső és korlát helyreállítása br. 188.044,- Ft;
Kinizsi u. 10., aknafedlap körüli javítás br. 121.106,- Ft;
Szórád M. út 19-21. között lévő buszváróban kitört üveg cseréje br. 130.987,- Ft;
Október 23. tér 9. sz. mögötti parkoló felújítása I. ütem br. 14.992.797,- Ft;
Dózsa Mozi előtti buszmegálló (keleti oldal) burkolatsüllyedés javítási munkái br.
35.791.578,- Ft; Weiner T. krt. 17-23. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása
térkő burkolattal br. 5.634.918,- Ft;
Kossuth L. u. 3. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal br.
7.897.157,- Ft; Kallós D. u. 26-14. sz. között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal br. 5.936.940,- Ft;
Lajos király krt. 2. sz. mellett lévő aszfalt burkolatú járda felújítása br. 1.670.618,- Ft;
Batsányi J. u. 43. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda felújítása br. 1.706.608,- Ft;
Batsányi J. u. 53. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú járda felújítása br. 2.048.062,- Ft;
Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú járda felújítása br. 3.960.322,- Ft;
Fáy A. u. 2-3. sz. között lévő aszfalt burkolatú járdán lévő süllyedések helyreállítása
br. 257.814,- Ft.
- 2017. november 14-én megtörtént a „a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetés kivitelezési munkái „ műszaki átadás-átvételi eljárása -a beruházás költsége br.: 379.077.648.- Ft
- 2017. november 22 -én a "zöld város" projekt keretében elkészült a Tourinform Iroda előtti parkoló felújítása.
- 2017. november közepén megkezdődtek a "Radari sporttelep" felújítási munkái
A Belváros utcáinak falevélgyűjtése zajlik. Az Adventi vásár miatt fokozott takarítást
végez a DVG Zrt. a Városháza tér környékén. A még raktáron lévő hulladékgyűjtő
edények kihelyezését végzi a DVG Zrt.
Margaréta Tagóvoda emeleti mosdó ázás megszüntetése 298 206 Ft.
Lakások felújítása:
Táncsics M. u. 3/a 4.1. 2 405 023 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. 11.
30. napjáig
7 904 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:
Egyéb intézkedések
Megállapító határoza- Elutasító határozatok
száma (adatszolgáltatok száma
száma
tás, végzés)
6.777
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Összesen

1 122

7 904

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. 11. 30. napjáig
A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2017. első tizenegy hónapjában az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi lakásfenntartási + hátralékkezelési tám.

36 000

36 000

31 457

Gyógyszerköltség támogatás

12 240

24 240

22 460

Időskorúak támogatása

70 000

70 000

59 225

0

5 000

2 570

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár

35 000

35 000

21 420

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. + krízis segély

20 800

20 800

13 003

0

7 000

4 025

3 000

3 000

2 165

Albérleti támogatás

468

468

429

Első újszülött támogatása + járuléka

453

453

431

Mozijegy áfával

12 960

12 960

11 880

Védőháló a Dunaújvárosi Hátralékosokért Alapítvány

30 000

30 000

30 000

220 921

244 921

199 065

Gondozási támogatás

Születési támogatás
Iskolakezdési támogatás

Összesen

Teljesítés
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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

szeptember

777 fő

október

759 fő

november

777 fő

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már több mint 700 fő veszi igénybe
a szolgáltatást a több mint három 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 igazolás szerint november 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. november 30. között
beérkezett kérelmek intézéséről:

Támogatást biztosító
határozatok száma

Születési támogatás

Gondozási támogatás

167

99
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Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:
November 21-én érkezett dr. Cser-Palkovics András , Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesterének köszönetnyilvánító levele, a Székesfehérvár 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére irányuló pályázatának támogatásáért . (a
levél a tájékoztató mellékletét képezi)
November 21-én érkezett Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatójának levele, melyben a november 10-én megrendezett dunaújvárosi Szakképzés Napja megrendezéséhez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást megköszöni
polgármester úrnak. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)
November 27-én érkezett Sztankovics András a Gagarin tér 7-11. Társasház közös
képviselőjének levele, melyben a társasház nevében köszöni meg polgármester úrnak és a közgyűlésnek az épület árkádjának felújításához nyújtott anyagi támogatást.
(a levél a tájékoztató mellékletét képezi)
Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017. november 16. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- az önkormányzat közvilágítási fejlesztésekre fordított összege a közvilágítás
rekonstrukcióját követően,
- a lőtér elhelyezésével és fejlesztésével kapcsolatos válasz.
Hingyi László képviselő úrnak:
- a Magyar út 45. számnál lévő buszmegállóhoz hulladékgyűjtő edény
kihelyezésével,
- a Fáklya utcában az úttest szélesítésével,
- a Pincesor és Öreghegyi út kereszteződésében a két darab kidöntött közúti
jelzőtábla helyreállításával kapcsolatos válasz.
Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Batsányi János utca 57. számnál lévő hulladékgyűjtő cseréjének
megrendelésével, a Csillagvirág Óvodánál lévő illegális hulladék elszállításával,
- a Batsányi János utca 45. és 53. számú épületek előtti járdafelújításokkal
kapcsolatos tájékoztatás.
Pintér Attila képviselő úrnak:
- Dunaújváros közvilágításával,
- az ebtartás körülményeivel 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.
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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 08.
Cserna Gábor s.k.
polgármester

