
  
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! 

Az Adóhatósági Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Megtörténtek  a  2017-es  adóév  zárási  és  évváltási  munkálatai.  A  Magyar
Államkincstár  felé  eleget  tettünk  a  jogszabályban  előírt  adatszolgáltatási
kötelezettségeinknek.

A  megszokott  minden  évben  jelentkező  adójogszabályi  változásokon  túl  most
jelentős átalakításon mentek keresztül az adóztatást érintő jogszabályok.
Új  törvények,  illetve  Kormány  rendelet  kerültek/került  elfogadásra,  az  adózás
rendjéről,  az adóigazgatás rendtartásról,  az adóhatósági  végrehajtási  eljárásokról,
illetve az adóigazgatási eljárás részletszabályairól.
Az új  jogszabályok megismerése, értelmezése, valamint az osztályunkon használt
közel  500 db határozati  minta, illetve egyéb ügyirat  átszerkesztése,  a jogszabályi
hivatkozások átdolgozása jelentős többletfeladatot jelentett adóhatóságunk számára.

Az  ez  évi  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  átdolgozásra  kerültek  továbbá
honlapunkon a vállalkozások részére biztosított bevallási és egyéb nyomtatványok is.

A  változások  okán  honlapunkon  tájékoztatást  tettünk  közzé,  melyben  felhívtuk
adózóink  figyelmét  az  év  elején  teljesítendő   KATÁS  iparűzési  adóbevallási
kötelezettségre,  valamint  a  2018.  január  elsejétől  építményadó  köteles  adótárgy
utáni bejelentés megtételére.
Iparűzési adónemben 144 adózó részére küldtünk felszólító levelet, mivel az elmúlt
évben/ években elmulasztottak eleget tenni adóbevallási kötelezettségeiknek.
Fentiek eredményeképpen 214 adózó tette meg KATÁS bevallását, valamint további
294 vállalkozás nyújtotta be éves iparűzési adóbevallását.
A  reklámtábla  utáni  építményadó  kötelezettség  teljesítésére  39  db  vállalkozást
szólítottunk  fel,  melyet  követően  18  vállalkozás  tette  meg  bevallását,  illetve
nyilatkozatát adóhatóságunkhoz.

Az ingatlan-nyilvántartás adatainak változása, pl. helyrajzi számok módosulása okán
-  melyek  az  adózók  részéről  nem  kerültek  bejelentésre  –  az  adókötelezettséget
megállapító  határozat  helyes  adattartalma  céljából  adatfrissítést  végeztünk.  Az
eltérésekről határozattal 15 adózót értesítettünk. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak,
a nyilvántartásunkkal  történő összevetését  követően 17 adózót  szólítottunk fel  az
adóbejelentésre.
A márciusban teljesítendő adóbefizetésekről szóló adózói tájékoztatót elkészítettük.
A  gépjárműadó  ez  évi  kötelezettségeiről  szóló,  illetve  adókötelezettséget
megszüntető határozatok is nyomtatásra kerültek, melyeket az ügyfelek az egyenleg
értesítővel együtt, a napokban kapnak kézhez.



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.

     (adatok Ft-ban)

Időszak Bevétel Túlfizetés
rendezése

Megosztás
alapja

Utalás saját költ-
ségvetésnek

(40%)

Utalás központi
költségvetésnek

(60%)

Október 11 066 907 658 205 10 408 702 4 163 481 6 245 221

November 3 711 436 144 273 3 567 163 1 426 865 2 140 298

December

3 320 776

3 795 3 316 981 1 326 792 1 990 189

IV. negyedév
összesen

18 099 119 806 273 17 292 846 6 917 138 10 375 708

Az illeték utalás: 2018. január 4-én 1.140.204,- Ft volt.

Január hónapban 10 fő rendezte részben vagy egészben a köztartozását. Az idegen
bevételek számlára befolyt  bevételből február 6. napján 88.348 Ft-ot utaltunk át a
köztartozást kimutató szervekhez. Hatóságunk gondoskodott a behajtott közigazga-
tási bírság önkormányzati költségvetést megillető 40%-ának, azaz 33.052,- Ft-nak az
átutalásáról is.

Az érintett időszakban 13 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk
az alábbiak szerint:

     (adatok Ft-ban)

Adónem Visszatérítés Átvezetés más
adószámlára

Összesen

Építményadó 9400 0 9 400

Helyi iparűzési adó 459 140 348 000 807 140

Gépjárműadó 19 933 0 19 933

Késedelmi pótlék 405 0 405

Illeték 18 000 0 18 000

Összesen 506 878 348 000 854 878

Megkeresésre 79 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk.
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Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXXV.  törvény 42.  §  (3)  bekezdése szerint
törvény eltérő rendelkezése hiányában – a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási
bírság és rendbírság kivételével – a jogerősen, illetve véglegesen kiszabott és meg
nem fizetett  bírság, valamint  a meg nem fizetett  késedelmi pótlék köztartozásnak
minősül, és azt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 134. §-ában foglaltak szerint, vagy ha az nem az Ákr. hatálya
alá tartozó eljárásban került megállapításra, akkor adók módjára kell behajtani.
Az Ákr. 134.§ (1) bekezdése alapján a végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet
vagy önkormányzati  hatóósági  ügyben helyi  önkormányzat  rendelet másként nem
rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.
Hatáskör hiányában ezért 390 db ügy átadását készítettük elő.

Idegenforgalmi adóbevallást 12 adózó teljesített az időszakban.
Adóigazolást 79 esetben, vagyoni bizonyítványt 1 esetben állítottunk ki.
Gépjárműadó mentesség igénylést 4 adózó kezdeményezett adóhatóságunknál.

Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzésről ez évben 12 vállalkozást értesítettünk ki.
A lezárt vizsgálatok száma négy, melyből két esetben történt határozati megállapítás.
Az előző évről áthúzódó két vizsgálat még továbbra is folyamatban van. 

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A  2016.  évi  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  elszámolása
határidőben,  január  25-én,  illetve  február  1-jén  beküldésre  került  a  Magyar
Államkincstár részére.

A  déli  iparterületen  megvalósítandó  Napelem  park  létesítése  vonatkozásában
önkormányzatunk az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján megkezdte
a terület előkészítést, a telek alakítási kérelmet a földhivatal részére benyújtottuk.

Az  „Észak-  és  Közép-  Dunántúli  szennyvízelvezetési  és  –kezelési  fejlesztés  2.
(ÉKDU  1)”  című,  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosító  számú  projekt  építési
feladatainak vonatkozásában egyeztetés  történt 2018. január 29-én Kulcs Község
Polgármesteri Hivatalában.

2017.  december  23-án aláírásra  került  az  ELENA projekt  módosított  konzorciumi
szerződése:  a  Magyar  Fejlesztési  Központ  Nonprofit  Kft.  konzorciumi  tagként
csatlakozott a konzorciumhoz. 

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.
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A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

2018. január 25-e és 2018. február 15-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk és
megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása (br. 2.486.359,-Ft).

Egyéb elvégzett javítások, beruházások: 
Vizimolnárok utca süllyedéseinek feltöltése br. 183.866,-Ft; 
Munkás u. 11. előtt beszakadt burkolat helyreállítása br. 95.147,-Ft; 
Erkel F. kert kátyúk javítása br. 48.520,-Ft; 
Dózsa Gy. út 44. előtti beszakadás helyreállítása br. 103.629,-Ft.

A Vasmű út és Venyimi út felújításával kapcsolatban 2018. február 5-én és 6-án a
munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént a kivitelező részére, a kivitelezés vár-
ható befejezése 2018. március 31-e, melynek során az érintett útszakaszokon forga-
lomkorlátozásokra kell számítani.

A Fejér megyei kormányhivataltól megkaptuk az építési engedélyt az alábbi parkolók
építésére:
Liget köz 1. előtt, Semmelweis u. 1. mögött, Táncsics M. u. 2. előtt és mögött, Balogh
Ádám u. 4-12. mögött és Balogh Ádám u. 22-26. mögött.

- A Sárkány közben tervezett járda kivitelezésére és a járdához tartozó közvilágítás
tervezésére a szerződéskötés folyamatban van. 
- A Szórád Márton úton kialakítható új parkolóhelyeket vizsgáló tanulmányterv elké-
szült. A DVG Zrt.-vel szerződést kötöttünk a közterület alakítási-, valamint az össze-
vont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére.
- Parkoló és behajtó tervezésére kötöttünk szerződést a DVG Zrt-vel a Juharos étte-
rem mellett, valamint a Napraforgó bölcsőde mellett.
- A Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek forgalomba helyezését kérelmez-
tük a Fejér Megyei Kormányhivatalnál.
- A Dunaújvárosi Rendőrkapitányságtól az Aranyvölgyi útra vezető útcsatlakozás ter-
vezésére szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel.
- A Szent György út és a Toldi közben a közvilágítás engedélyes tervének elkészíté-
sére kötött szerződés jelenleg aláírás alatt van.
A raktáron lévő 2017. évből maradt kukák kihelyezését végzi a DVG Zrt. és 15 fővel
zajlik a járdák falevélmentesítése.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. január 01. napjától 2018. ja-
nuár 31. napjáig 1236 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

1174 0 62 1236
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2. Kifizetett támogatások 2018. január 01. napjától 2018. január 31. napjáig

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2018. január hónapban az
alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 964

Gyógyszerköltség támogatás 2 384

Időskorúak támogatása 235

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 185

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 5 060

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 3 192

Születési támogatás 225

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Védőháló 0

Összesen 14 284

3. Megállapított, de még nem végleges, kifizetésre váró támogatások 2018. ja-
nuár 01. napjától 2018. január 31. napjáig

Az ügyintézők az 2018. január hónapban 1174 kérelmet dolgoztak fel, közülük 1073
határozat véglegessé vált és kifizetésre került,  101 kipostázott határozat a tértive-
vény visszaérkezéséig nem végleges, ezért még nem kifizethető.

Megnevezés Db határozat

Helyi lakásfenntartási támogatás 13

Gyógyszerköltség támogatás 3

Időskorúak támogatása 8

Gondozási támogatás 2

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 45

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + krízis segély 10

Születési támogatás 2

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 9
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 9

Összesen 101

4. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére január 31. határidővel adatot szolgáltattunk a
gyámhatósági tevékenységünkről. A 2017-es évben megállapított hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek számát kel-
lett megküldenünk.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése értelmében a jegyző az adott év január 15-
én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év január 31-ig rögzíti a 22. §
(2) bekezdése e) pontja szerinti adatokat. A rendelkezésre álló hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,  tanulók létszámára vonatkozó adatok
KIR-ben történő rögzítése megtörtént.

Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Február 1-jén érkezett a Carissa Kupa kispályás labdarúgó torna szervezőinek kö-
szönetnyilvánító levele, a sikeresen lezajló rendezvény támogatásáért. (a levél a tá-
jékoztató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018. január 25. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
-  a dunaújvárosi újszülöttek támogatása,
-  a Technikum városrész területein tervezett parkolóhelyek ügyében adott válasz.

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
-  a Napelempark létesítésével,
-  az Aranyvölgyi úton, a Köztársaság utca és Apáczai Csere János utca közötti
   szakaszán parkoló kialakításával kapcsolatos válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Római városrészi parkolási problémákkal kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Gombos István képviselő úrnak:
- a  múzeum  előtti  padok  kiemelése  és  visszahelyezésük  hiányával  kapcsolatos

válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a kérdéseit a városüzemeltetési és beruházási osztály továbbította a DUNANETT

Nonprofit Kft.-nek.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a múzeum előtti padok kiemelése és a térkő megbontásával,
- a Kossuth Lajos utca 15. szám előtti zöldterületi munkák megrendelésével,
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- a  kórház  mellett  kialakítható  parkolóhelyekkel  kapcsolatos  kérdésekre  adott
válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással,
- a városi fejlesztések várható fenntartási költségeivel,
- Dunaújváros közvilágításával kapcsolatos kérdésére adott 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. február 15.                     
                                                                      

   Cserna Gábor s.k. 
    polgármester
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