
  
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 Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési mun-
káinak elvégzése tárgyában a nyertes kivitelezővel  2018.05.11-én megkötöttük a
szerződést.  2018.05.14-én  a  munkaterület  átadás-átvétel  megtörtént,  a  kivitelező
megkezdte a kivitelezést a szerződés szerint.

A Dunaújváros Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében  bővítendő,
felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnoká-
nak generáltervezői tevékenysége tárgyában megkötöttük a tervezővel a szerző-
dést. A tervek készítése van folyamatban.

2018.04.27-én benyújtásra került a KEHOP-1.2.1-18 – „Helyi klímastratégiák kidolgo-
zása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. kiírásra az "Élhető
éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban című
pályázatunk a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal konzorciumban (az első
konzorciumi megállapodás is aláírásra került). A pályázat a  KEHOP-1.2.1-18-2018-
00014 azonosító számot kapta. Jelenleg folyamatban van a 05.08-én érkezett hiány-
pótlási felhívás teljesítése.

Folytatódott  a  Nemzeti  Szabadidős-Egészség  Sportpark  Program 2.  üteme:
városunkban  a  2.  „C”  típusú  sportparkjának  választott  helyszíne:  Dunaújváros,
Március  15.  tér,  (Hrsz.:  730/332).  A  futókör  települése  a  Felső-Dunaparton  a
Batsányi  utcában  2017  decemberében  telepített  sportpark  köré  történik  (Hrsz:
87/15).

A  „Jedlik  Ányos  Terv”  konstrukció  keretében  megvalósított  GZR-T-Ö-2016-0073
„Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban” című projektünk kapcsán
folyamatban van a projekt zárása és az elszámolás előkészítése.

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 Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság  javaslata  alapján
2018.  évben  is  meghirdettük  a  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási
versenyt  19.  alkalommal.  A  jelentkezési  lapokat  és  a  pályázati  feltételeket
közzétettük,  az  érintetteknek  megküldtük.  Ezen  kívül  a  nevezési  lapok  a
környezetvédelmi  szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve  az
önkormányzat  hivatalos  honlapjáról  (www.dunaujvaros.hu)  letölthetők.  Ebben  az
évben következő 7 kategóriában lehet nevezni:

A legszebb közterületi lakossági előkert
A legszebb lakosság által virágosított ablak és/vagy franciaerkély
A legszebb lakosság által virágosított erkély
A legszebb lakosság által virágosított közterületi virágláda
A legszebb virágosított intézményudvar és/vagy homlokzat
A legszebb családi házas előkert 
A legszebb virágosított üzlet/vállalkozás előkert és/vagy homlokzat

A  különböző  kategóriákban  az  első  3  helyezettet  díjazzuk.  Több  színvonalas
virágosított  helyszín  esetén  különdíjakat  adunk  ki.  A  benevezéshez  csatolni  kell
legalább egy db fényképet a virágosított részről (elektronikusan is beküldhető). Egy
virágosított  helyszínre  csak  egy  pályázat  nyújtható  be!  Az  azonos  helyszínre
beérkezett  több  pályázatot  egyként  kezeljük.  A  pályázatok  beadási  határideje  (a
beérkezés napja):  2018. augusztus 6. Az eredményhirdetés 2018. október végéig
várható.

2018.  évben  is  beküldtük  Dunaújváros  benevezését  a  „Virágos  Magyarország”
országos környezetszépítési  verseny 2018. évi,  ezúttal  jubileumi versenyére.  Mint
már korábban hírt adtunk róla Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a
2017. évi versenyen a kiemelkedő szerepléséért a Magyar Önkormányzati Főkertész
Egyesület  különdíjában, valamint a Magyar  Turisztikai  Ügynökségtől  a legzöldebb
ipari városkép kialakításáért további elismerő oklevélben részesült.

A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
további  sikeres  működéséhez  2018.  szeptember  14-ig  a  Környezetvédelmi
Nyilatkozat  soron 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.  Ezért  az  soron  következő  felügyeleti
hitelesítő auditálásra 2018. május 26-án fog sor kerülni a 2017/1505 EU rendeletben
foglaltak alkalmazásával.

A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgtv.)
módosításával, amely 2018. január 1. lépett hatályba a már meglévő, vagy korábban
engedély nélkül létesített talajvíz kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. A
módosítás  értelmében  mentesül  a  vízgazdálkodási  bírság  megfizetése  alól  az  a
létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített  vízkivételt  biztosító  vízilétesítményt,  ha  a  vízjogi  fennmaradási
engedélyezési  eljárást  2018.  december  31-ig  kérelmezi,  és  az  engedély
megadásának feltételei fennállnak. Ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500
m3/év  vízigénybevétel  alatti,  a  kút  épülettel  rendelkező  ingatlanon  van,
magánszemély  a  kérelmező,  a  kút  házi  ivóvízigény  és  a  háztartási  igények
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kielégítését  szolgálja;  a  kút  nem  gazdasági  célú  vízigényt  szolgál,  akkor  a
fennmaradási  engedélyezés  a  jegyző  hatáskörébe tartozik.  Amennyiben  az  előző
feltételek  közül  bármelyik  nem  teljesül,  akkor  nem  a  jegyző,  hanem  a
katasztrófavédelmi  igazgatóság  hatáskörébe  tartozik  a  kút  fennmaradási
engedélyezési  eljárása.  A  vízkivételt  biztosító  vízilétesítmények  engedélyezési
eljárása  2018.  december  31-ig  mentes  az  igazgatási  szolgáltatási  díjfizetési
kötelezettség  alól.  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  tervdokumentációt  és  a  tervező
mérnöki  jogosultságát  igazoló  igazolásokat  a  BM  rendelet  szerint. A  kérelem
benyújtásához  részletes  tájékoztatót  és  formanyomtatványt  készítettünk,  ami
városunk honlapjáról letölthető illetve környezetvédelmi szakcsoportunknál átvehető:
2400  Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  IX.  emelet  910-912.  iroda.  A  kérelmet
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  részére  kell  benyújtani.  Az  engedélyt
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályunk adja ki a jegyző nevében és
megbízásából.

Az automatikusan működő légszennyezésmérő állomás Városháza „B” épületének
oldalsó  homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblája  meghibásodás  miatt
nem  mutatja  a  levegőszennyezettségi  adatokat.  A  hibát  azonnal,  de  már  több
alkalommal is jeleztük az üzemeltetőnek. A mérőállomás üzemeltetését végző Fejér
Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztályának  mérőlaboratóriuma
elektronikus levélben történt megkeresésünkre szóban azt a tájékoztatást adta, hogy
a hiba megkeresése és kijavítása a vártnál  hosszabb időt vesz igénybe.  Addig a
levegőszennyezettségi  adatokat  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületének
homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblán,  valamint  a
www.levegominoseg.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

A TOP-os forrásból megvalósuló Vasvári Pál Általános iskola energetikai felújítása
befejeződött, a műszaki átadás - átvétel 2018.05.04-én megtörtént. A műszaki átadá-
son felmerült hiányosságok elvégzésére 30 nap áll rendelkezésre.

Zajlik a városban a takarítás, síkosságmentesítő anyag összetakarítása, elkezdődtek
a nagyobb erdőink takarítása. Az övárkok takarítása ütemterv szerint zajlik. 40 fő
közmunkás dolgozik közterületeken köztisztasági feladatkörben.

Lakások felújítása: 
Barátság út 21.3.2 2 835 690,- Ft
Erdő sor 41.3.3. 3 148 865,- Ft
Liget köz 4.4.1. 1 112 736,- Ft

A radari sporttelepen a Küzdősport Csarnok felújítását követően a műszaki átadás
-átvételi eljárás 2018. április 25-én megkezdődött.

Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés, kaszálási munkák, rágcsálók elleni védeke-
zés, köztéri juhar és hársfák tél végi lemosó permetezés, Városháza téri szökőkút
garanciális javítási munkáinak elkezdése.
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A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018.04.01.napjától 2018.04.30.
napjáig 366 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

401 0 53 454

2. Kifizetett támogatások 

A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2018.04.01.napjától
2018.04.30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:  

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 928

Gyógyszerköltség támogatás 2 278

Időskorúak támogatása 235

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 105

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 140

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 715

Születési támogatás 25

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 8 545

3. Időskorúak támogatása

4



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 2018. 04. 30. napjáig kérelmet nyújtottak
be. 

Ezen idő alatt 63 kérelem érkezett be, ezek feldolgozása és kifizetése megtörtént.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018.  április  19.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Vízimolnárok utca és a Mikszáth Kálmán utca közötti gyalogos híd hiányával,
- a Páskom utca 5. előtti hiányzó beton burkolat pótlásával,
- a Kajszi utca és a Barackos utca felújításával,
- a  Butykos  közben  önkormányzati  telkeken  élő  hajléktalanok  problémájával

kapcsolatos kérdésekre adott válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a Széchenyi István utcában lévő úthibák javításával kapcsolatos válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a  Szabadság út  páros  és  páratlan  oldalán  lévő,  és  a  Mátyás  király  úti  járdák

karbantartásával 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. május 11.      

               
                                                                              Cserna Gábor s.k.

    polgármester
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	Környezetvédelemre vonatkozó információk:

