
  
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:

2017.12.20-án elektronikus levélben értesített bennünket a Miniszterelnökség, hogy
a Modern Városok Program keretén belül 2 támogatói okirat átvétele esedékes. A
„Szalki-sziget fejlesztése” és a „Vidámpark és vidámparki területek fejlesztése”
tárgyában az Támogató Okirat kiállításra került,  így a támogatás 1. részletei  a
2017. évre vonatkozóan minkét fejlesztés kapcsán az önkormányzat számlaszámára
átutalásra került.  Az engedélyezési  és kiviteli  tervek készítése a következő lépés,
melyet- mint a többi MVP projekt esetében- a DVG Zrt.-vel szeretnénk elkészíttetni
inhouse beszerzésként.

A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése II. ütem: a 400 millió Ft
támogatást az 500 millió Ft-os támogatási összegű szerződés módosításával 2017.
12. 21-én DMJV Közgyűlés elfogadta. A szerződés 2017. 12. 29-én aláírásra került,
így a 900 millió Ft-os támogatási összeget és a beruházást is egységben lehet kezel -
ni. A forrás 1. részlete az önkormányzat számlaszámára átutalásra került. A kivitele-
ző kiválasztására a „feltételes” közbeszerzési eljárás még folyamatban van.

Kézilabda Akadémia fejlesztése: A Támogatási Szerződés aláírásra került 2017.
12. 15-én az NFM-el az 1.993.024.000,-Ft-os támogatási összegre vonatkozóan, így
elkezdődhet a terveztetés szakasza és majd a kivitelezés a 2018. évben, melyet a
BMSK Zrt. bonyolít le a DVN Zrt. közreműködésével. 

Duna parti kilátó: A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017 decemberében kiírta a kivitele-
ző kiválasztására az ajánlattételi felhívást. Az előzetes indikatív ajánlatok szerint a
beruházás várható összköltsége bruttó 85.854.379,- Ft, ezért a Vasmű u. 41. Iroda-
ház Kft. a megbízási szerződés módosítását kérte, mely 2018. 01. 15-én aláírásra
került.

Településkép védelem és a DÉSZ módosítása: Dunaújváros MJV Önkormányzata
elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban TAK) és új település-
képi rendeletét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 43/2017.(XII.22.) ön-
kormányzati rendeletét, mely kihirdetésre került. A településkép védelmi rendelet mi-
att a DÉSZ-t is módosítani kellett.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében elnyert „C” típusú
sportpark  telepítésre  került.  A  pályázati  forrásból  megvalósuló  beruházás átadás-
átvétele megtörtént 2017. 12. 14-én, a járda és a felszíni vízelvezetés beruházásé
pedig  12.  21-én.  A  fejlesztés  a  világítás  kiépítésével  folytatódik  szintén  saját
forrásból.



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.

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  „Virágos  Magyarország”
országos környezetszépítési  versenyben való részvételéért 2017. évben a Magyar
Turisztikai  Ügynökségtől  további  elismerő  oklevélben  részesült  a  legzöldebb ipari
városkép kialakításáért.

A  Dunaújvárosi  Egyetem  Társadalomtudományi  Intézetéből  Dr.  Kukorelli  Katalin
intézetigazgató  asszony  kérésére  2018.  január  15-19.  között  10  kínai  hallgatót
fogadtunk  egyhetes  szakmai  gyakorlatra.  A  külföldi  hallgatók  megismerkedtek  az
önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  működésével,  feladataival,  szervezeti
struktúrájával,  a  különböző  városfejlesztési  projektekkel,  pályázatokkal,  az  EMAS
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel, a város környezeti állapotával,
levegőminőségével,  valamint  a  környezet  -  és  természetvédelmi  munkával  is.  A
környezetvédelem  szakterületen  többnapos,  részletes,  szakmai  programot
nyújtottunk  a  hallgatóknak  angol  nyelvű  előadásokkal  és  helyszíni  bemutatókkal.
Részt vettek  a Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és turisztikai  bizottság 2018.
január  17-ei  ülésén.  Ellátogattak  még  az  újjáépülő  élményfürdőbe  valamint  az
Intercisa  Múzeumba  is.  Programjaik  szervezését,  témavezetésüket,  előadások
megtartását és az angol nyelvű fordítási munkákat Petrovickijné dr. Angerer Ildikó
környezetvédelmi vezető ügyintéző látta el.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. 01. 01. napjától 2018. 01.
17. napjáig 692 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

662 0 30 692

2. Kifizetett támogatások 2018. 01. 01. napjától 2018. 01. 17. napjáig

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2018. első két hetében az
alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
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E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási + hátralékkezelési támogatás 0

Gyógyszerköltség támogatás 118 000

Időskorúak támogatása 70 000

Gondozási támogatás 0

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 210 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + krízis segély 585 000

Születési támogatás 175 000

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 2 170 000

3. Megállapított, de még nem végleges, kifizetésre váró támogatások 2018. 01.
01. napjától 2018. 01. 17. napjáig

Az ügyintézők az év első két hetében 662 kérelmet dolgoztak fel, közülük 230 hatá-
rozat véglegessé vált  és kifizetésre került,  462 kipostázott  határozat a tértivevény
visszaérkezéséig nem végleges, ezért még nem kifizethető.

Megnevezés db határozat

Helyi lakásfenntartási + hátralékkezelési támogatás 44

Gyógyszerköltség támogatás 37

Időskorúak támogatása 18

Gondozási támogatás 1

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 265

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + krízis segély 59

Születési támogatás 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 22

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 15

Összesen 462

4. Az év első újszülöttje
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2018. január 2-án megszületett a Szent Pantaleon Kórházban az év első dunaújváro-
si gyermeke. Mint minden évben, úgy 2018-ban is polgármester úr oklevéllel és vi -
rágcsokorral köszöntötte az esztendő első dunaújvárosi polgárát. A háromszázezer
forintos támogatás ügyintézése folyamatban van.

Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Január 11-én érkezett Tóth Györgyné, a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
igazgatójának köszönetnyilvánító levele, a 20. karácsonyfa-díszítő verseny támoga-
tásáért. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2017. december 14. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a lőtér áthelyezésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a százlábú hídnál a Pentelei  Molnár János utca felőli  buszöbölben megálló víz

ügyében adott válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Batsányi János utca 7. számmal szemben megsérült járda helyreállításával,
- a Széchenyi István utca 3. szám előtti kátyú javításával,
- a szükséges zöldterületi munkák megrendelésével kapcsolatos tájékoztatás.

Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a Városháza „C” szárnya átalakításával kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Csillagfürt utca 1. szám előtti süllyedéssel,
-   a Mátyás király körúti új parkoló építésének terveztetésével 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, 2018. január 25.
   Cserna Gábor s.k.
    polgármester
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