
  
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  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Tájékoztató a 2016. évi állami támogatás igénybevételének felülvizsgálatáról

A  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatóság  (továbbiakban:  Igazgatóság)
Önkormányzatunk  által  ellátott  feladatok  alapján  a  2016.  évben  igénybevett,  a
központi  költségvetésből  származó  támogatások  igénybevételének  és
felhasználásnak  jogszerűségére  irányuló  dokumentum  alapú  hatósági  ellenőrzést
kezdett 2017. szeptember 28-án.

A felülvizsgálat eredményes lefolytatásához az Igazgatóság 2017. év novemberében
pótlólagos adatszolgáltatást kért Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletének meghatározott pontjaihoz.
Az adatszolgáltatáshoz szükséges több száz oldalnyi dokumentumok másolatainak
elkészítését,  a  tanúsítványok  kitöltését,  azok  hitelesítéseit  az  önkormányzat
intézményeinek valamint a Polgármesteri hivatal szociális és pénzügyi osztályának
dolgozói a megadott határidőig elvégezték, és továbbításra kerültek az Igazgatóság
részére.

Az  Igazgatóság  2017.  december  végén  további  nyilatkozatok,  dokumentumok
megküldését  kérte.  A  2.  pótlólagos  információk  feldolgozását  követően  2018.
március 2-án Önkormányzatunkhoz megérkezett  a felülvizsgálatról  a jegyzőkönyv,
mely  több  jogcímre  vonatkozóan  állapított  meg  eltérést  az  igénybevétel  és  a
jogosultság  vonatkozásában,  ami  összességében  1.351.291  Ft  jogtalanul
igénybevett támogatás visszafizetését jelentette.
 
A jegyzőkönyvben foglaltakra az átvételt követő 8 napon belül észrevételt tehetett az
Önkormányzat.  Ezzel  a  lehetőséggel  az  Önkormányzat  élt  is,  a  vitatott  állami
támogatás jogcímeihez további dokumentumok megküldésére került sor a pénzügyi
osztály közreműködésével. A dokumentumok ellenőrzését és feldolgozását követően
az  Igazgatóság  az  észrevételeket  részben  elfogadta,  s  a  2018.  március  19-én
megérkezett  módosított  jegyzőkönyv  szerint  a  jogtalanul  igénybevett  támogatás
összege 218.925 Ft-ra csökkent.

Az  Igazgatóság  az  önkormányzat  2016.  évi  éves  beszámolójának  hatósági
ellenőrzése alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségét határozatban
állapította meg, meghatározva a jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetésének
határidejét.



A  határozat  alapján  a  218.925  Ft  valamint  annak  kamatát  az  Önkormányzat  a
megadott  határidő előtt  2018.  március 28-án visszautalta  a Magyar  Államkincstár
bankszámláira. 

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

2018.04.04-én  értesítést  kaptunk,  hogy  a  2017.10.31-én  benyújtott,  konzorciumi
formában  megvalósuló  a  Dunai  Limes Magyarországon  UNESCO  Világörökség
várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése  GINOP-7.1.6-16-2017-00007
pályázatunkat  támogatták,  a  támogatás  összege  1.500  M Ft,  ebből  Dunaújváros
tervezett  költségvetése  600  M  Ft.  A  támogatás  egyik  feltétele  a  dunaújvárosi
megvalósítási helyszínt érintő műszaki tartalom bővebb kifejtése.
A Támogatási Szerződés előkészítése folyamatban van, határideje 05.11.

Önkormányzatunk  értesítést  kapott,  hogy a  2016-ban  beadott  igénylése  2.  körös
elbírálásakor  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Sportpark  Program keretében
ismét nyert 1 db „C” típusú sportparkot, valamint 1 db futókört. A sportpark helyének
kijelölése folyamatban van a 3 korábban megjelölt helyszín közül, a futókört pedig a
Felső-Dunaparton 2017 decemberében telepített sportpark köré terveztük.

A  KEHOP-3.1.2 „Komposztáló telep létesítése Dunaújvárosban”  című projekt
támogatási  kérelem  előkészítése  folytatódott,  valamint  aláírásra  került  a
benyújtáshoz  szükséges  konzorciumi  szerződés  a  NFP  Nemzeti  Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel. (02.26).

Beküldésre  került  a „Szociális  szakosított  ellátást  és  a  gyermekek  átmeneti
gondozását  szolgáló  önkormányzati  intézmények  fejlesztése,  felújítása
támogatására” címmel nyert hazai támogatás elszámolás a MÁK részére.

A  „Jedlik  Ányos  Terv”  konstrukció  keretében  megvalósított  GZR-T-Ö-2016-0073
„Elektromos  töltőállomások  kiépítése  Dunaújvárosban”  című  projektünk  kapcsán
megtörtént a 3 db töltőállomás beszerzése, majd a műszaki átadás-átvétel a három
helyszínen.

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:

A  Víz  Világnapja  jegyében  a  környezetvédelmi  osztály  munkatársa  részt  vett  a
Széchenyi  István  Gimnáziumban  2018.  március  24-én,  szombaton  megrendezett
„Kisbiológusok  Találkozója”  verseny  környezet-  és  természetvédelem  szekció
zsűrijének munkájában.
A  Dunanett  Nonprofit  Kft.-nél  megrendezett,  komposztálótelep  létesítéséről  szóló
szakmai előadáson a környezetvédelmi vezető ügyintéző vett  részt 2018. március
22-én.
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Az  Európai  Mobilitási  Hét  és  Autómentes  Nap  2017.  évi  megrendezésével
kapcsolatos  rendkívüli  támogatás  elszámolásának  elfogadásáról  szóló  záró
nyilatkozat  megérkezett  a  Nemzeti  Fejlesztési  Intézetből.  Mint  ismeretes  2017.  a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 645 925,- Ft rendkívüli támogatást nyertünk az
Európai  Mobilitási  Hét  és Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezésére és
lebonyolítására. A támogatást 2018. február hónapban utalták át. Az elszámolás és
beszámoló ellenőrzését követően mindent rendben találtak.
A  IX.  EMAS  kerekasztal  üzemlátogatással  egybekötött  szakmai  rendezvényén  a
környezetvédelmi osztály munkatársai vettek részt 2018. április 11-én a Hamburger
Hungária Kft. papírgyárában. A szakmai napon az EMAS rendelet módosításáról is
tájékoztattak.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. 03. 01. napjától 2018. 03.
31. napjáig
329 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

438 0 72 510

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással  foglalkozó ügyintézői 2018. 03. 01. napjától -
2018. 03. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Gyógyszerköltség támogatás2 772

Helyi lakásfenntartási támogatás

2 334

Időskorúak támogatása 56 990

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 135

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 310

Születési támogatás750

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély

225

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0
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Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 65 635

4. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére 2018. március 31. határidővel adatot szolgál-
tattunk a DMJV Önkormányzata és jegyzője által megállapított pénzben és termé-
szetben nyújtható támogatások adatairól. 
A 2017-es évben kiadott pénzben és természetben nyújtható támogatások adatait a
Központi Statisztikai Hivatal 1206-os nyomtatványán nyújtottuk be. 
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26.
§-a alapján kötelező.
A Humán Szolgáltatási Osztály az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
gyermekvédelmi beszámolót készít. 
Kérésükre 2018. 03. 19. napjával adatot szolgáltattunk az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli és természetbeni támogatásokról. 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát,
megkeresésük alapján, 2018. 03. 10. napján tájékoztattuk a 2017. évben a szünidei
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kötelezettségünk teljesítéséről.

5. Időskorúak támogatása

A 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet alapján 2018. évben húsvét alkalmából
5.000,-Ft  egyösszegű támogatásban részesítettük a dunaújvárosi  bejelentett  lakó-
hellyel  rendelkező,  a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  által  megküldött  lista  alapján,
nyugdíjszerű ellátásban részesülő 11.393 nagykorú személyt. 
A támogatás 2018. 03. 05. napjáig utalásra került. 
Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött lis-
tán nem szerepeltek, 2018. 03. 26. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket
2018. 04. 30. napjáig lehet beadni. 
2018. 03. 26. napjától 2018. 04. 09. napjáig 34 kérelem érkezett be, ezek feldolgozá-
sa folyamatban van.

6. Szünidei gyermekétkeztetés

DMJV Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biz-
tosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hát-
rányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell. A
tavaszi szünidei ingyenes étkeztetést a kérelmek alapján 47 gyermek részére biztosí-
tottuk. Az étkeztetés rendben lezajlott.
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Humán Szolgáltatási Osztály     tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A Zalagast  Kft.  megküldte  a  2016/17-es  tanév  közétkeztetési  szolgáltatás
értékelését. 
A cég 2017.  júniusában elégedettségi  felmérést végzett,  melynek eredményeit  az
értékelés tartalmazza. A felmérés többek között kitért az étkezés színvonalára, az
ételek változatosságára, hőmérsékletére, mennyiségére, az eszközök tisztaságára, a
kiszolgáló  személyzet  ruházatának  tisztaságával  való  elégedettségre.  A  felmérés
alapján a visszajelzések túlnyomó többsége pozitív. 
Az értékelés kitért az alábbiakra is:

 -  A fogyasztói  létszámok tekintetében – a csökkenő intézményi  beiratkozásokkal
párhuzamosan – az étkezést igénybe vevők számának  csökkenése tapasztalható.

- A társaság a bérelt főző- és tálalókonyhákat rendeltetésszerűen használja, továbbá
a használatból adódó karbantartási és javítási munkákat, eszközpótlásokat elvégzi. 

-  Az  elmúlt  tanévben  a  szakhatósági  és  belső  ellenőrzések  során  feltárt  apróbb
hiányosságokat  (csapcsere,  ajtó-takaróléc-  csere,  stb.)  minden esetben  határidőn
belül elvégezte a Kft. 

- A szolgáltató cég honlapján minden érdeklődő számára elérhető az aktuális étlap.
Az étlapon egyes ételeknél  a hozzátartozó fényképes recept is megjeleníthető. A
szülők számára biztosított az ételek kóstolásának lehetősége, ennek célja, hogy a
szülők  saját  tapasztalataik  által  tudjanak  véleményt  alkotni  a  szolgáltatás
minőségéről. 

-  A  NÉBIH  által  megszervezett  „Közétkeztetési  Szakácsverseny”-en  a  Zalagast
elhivatott szakmai csapata az 52 nevezett csapatból a 3. helyet szerezte meg.

Fentiek összefoglalásaként  elmondható,  hogy a 2016/17-es tanév során a  cég a
biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtott a dunaújvárosi fogyasztók
részére.  (Az értékelés a tájékoztató mellékletét képezi)

Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Március 6-án érkezett a város történelmi egyházai vezetői nevében írt köszönetnyil -
vánító levél, az elmúlt években kapott támogatásokért. (a levél a tájékoztató mellék-
letét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018. február 15. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
tervének  elfogadásával,  valamint  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetési  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
rendeletének megalkotására című napirendi pontokhoz feltett kérdésére adott válasz.
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Cserni Béla képviselő úrnak:
- a Római városrészi parkolási problémákkal kapcsolatos kérdésére adott válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a szükséges zöldterületi munkálatokkal,
- a Béke városrészi hulladékgyűjtő edények beszerzésével, cseréjével,
- a Szent István híd utáni szakasznál lévő fa bedőlésével,
- a  Kajszi  utca felújításával,  az Aranyvölgyi  út  felújított  szakaszán az útburkolati

hibák javításával kapcsolatos kérdésekre adott válasz.

Iván László képviselő úrnak:
- Dunaújváros  területén  kialakítható  új  parkolóhelyek  vizsgálata  kérdésére  adott

válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- virágládák kihelyezéséről és fenntartásáról,
- a kórház mögött a Panoráma úton megsüllyedt útszakasz javításával,
- Múzeum téren a garázsok mögötti járdánál a megsüllyedt támfal helyreállításával,

a Batsányi János utca 3. szám előtti süllyedéssel, a Martinovics Ignác utca 28-30.
szám mögötti parkoló útcsatlakozásával, valamint a Kossuth Lajos utca 17. szám
előtti megsüllyedt járda helyreállításával kapcsolatos válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás témáját érintő kérdésére adott válasz.

Sztankovics László képviselő úrnak:
- a kertvárosi körforgó és a vasút közötti  járda állapotával kapcsolatos kérdésére

adott válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Venyimi út felújításával,
- a Petőfi utca 74. szám védett épületével 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. április 13.      

               
                                                                              Cserna Gábor  s.k.

    polgármester
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