
  
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  KEHOP-1.2.1-18-2018-00014 "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban c. pályázat hiánypótlási felhívásának határidő-
re eleget tettünk a Dunaújvárosi Egyetemmel közösen. A pályázat a 06.05-ei értesí-
tés szerint teljesítette a jogosultsági feltételeket, azaz megkezdődött a tartalmi érté-
kelése.

Elkészítettük  és  benyújtottuk  a  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt  1.
időközi  kifizetési  kérelmét  egy  szakmai  összefoglalóval.  Folyamatban  van  a
végrehajtáshoz  szükséges  módosítási  kérelem  előkészítése  (hosszabbítás,
ütemezések módosítása stb).

Megkezdődött  a  2018.  évi  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása  pályázat
előkészítése.

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 polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
soron  következő  felügyeleti  hitelesítő  auditálása  2018.  június  26-án  lesz,  a
2017/1505  EU  rendeletben  foglaltak  alkalmazásával.  A  rendszer  további  sikeres
működéséhez legkésőbb  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.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására önkormányzatunk ebben az
évben is részt vesz az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényein,
melyekre 2018. szeptember 16-22-ig kerül sor. A rendezvénnyel kapcsolatos Kartát



polgármester  úr  által  aláírva  beküldtük  az  Innovációs  és  Technológiai
Minisztériumba, és regisztráltunk a nemzetközi honlapon is.

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket  a  2018.  évben 19.  alkalommal meghirdetett
„Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  versenyre.  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.

Az automatikusan működő légszennyezésmérő állomás Városháza „B” épületének
oldalsó  homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblája  meghibásodás  miatt
továbbra sem 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 többször azt a tájékoztatást
adta, hogy a hiba megkeresése és kijavítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe,
mivel a kijelző gyártója azóta megszűnt. Az üzemeltető többször is kísérletet tett a
javításra, ami eddig sajnos nem járt eredménnyel, de folytatják a javítást.  A javításig
a  levegőszennyezettségi  adatokat  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületének
homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblán,  valamint  a
www.levegominoseg.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni.

Mint már korábban tájékoztatást adtunk róla,  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 kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor  a  fennmaradási  engedélyezés  a  kút  helyszíne  szerinti  település
jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik
nem  teljesül,  akkor  nem  a  jegyző,  hanem  a  katasztrófavédelmi  igazgatóság
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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.
A  fentiek  alapján  a  meglévő  ásott  és  fúrt  kutak  fennmaradási  engedélyével
kapcsolatosan  folyamatosan  érkeznek  a  kérelmek  és  a  környezetvédelmi
szakcsoport  folyamatosan  adja  ki  a  fennmaradási  engedélyekről  a  határozatokat,
mely jelentős leterheltséget okoz.
A szabadtéri  közterületi  zajkeltő rendezvények,  valamint a szórakoztató és egyéb
üzemi  zajjal  járó  egységek  zajhatárértékeinek  engedélyeztetése  is  folyamatos,
tömeges méretű.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem

Dunaújváros MJV Önkormányzata Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hir-
detmény nélküli nyílt közbeszerzési (Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti) eljárást indított
Dunaújváros MJV Közgyűlésének 173/2018. (IV.19.) számú határozata alapján. 

Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint ajánlatkérő az eljárást 2018. április 24. nap-
ján - az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére
történő közvetlen megküldésével - indította meg az elektronikus közbeszerzési rend-
szeren (továbbiakban:EKR) keresztül. A 2018. május 07. napján EKR-ben létrejött
bontási jegyzőkönyv szerint 4 db ajánlat került benyújtásra. Hiánypótlást követően 2
ajánlat volt  érvényes,  mely alapján a Dunaújváros MJV Közgyűlésének 339/2018.
(V.31.) határozata a Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó Kft-t jelölt meg az eljárás nyerte-
sének, tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő adta a legkedvezőbb ár-értéka
lapú ajánlatot. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Megrendelő és a Brivi-Szer
Acélszerkezet-gyártó  Kft.  mint  Vállalkozó  között  a  Vállalkozási  Szerződés
2018.06.06-án aláírásra került. 

Dunaújváros MJV Önkormányzatának beszerzési szabályzatának hatályon kívül
helyezése és új szabályzat megalkotása

A korábbi beszerzési szabályzat szerkezete nem felelt meg a jogalkotásról szóló tör-
vény előírásainak, így az abban módosításra került szövegrészek a szabályzat jelen-
tős részét érintették, így annak hatályon kívül helyezése és új beszerzési szabályzat
elfogadása volt szükséges. Dunaújváros MJV Közgyűlése az új beszerzési szabály-
zatot 324/2018. (V.17.) számú határozatával fogadta el. 

- 2018. május 25-én a Radari sporttelepen a Küzdősport csarnok felújítását követően
a műszaki átadás- átvételi eljárás sikeresen megtörtént.
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- 2018.május 31-én az Aquantis élményfürdő felújítását követően a műszaki átadás-
átvételi eljárás sikeresen lezajlott.
- Dunaújváros Kőris u. - Diófa u. csomóponti (HRSZ: 534) megvilágítás fejlesztés ki-
vitelezése. (1 db kandeláber csere)
- Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány (HRSZ: 451/52) megvilágítás
kiépítésének kivitelezése. (a dokumentációk átadását követően kerül üzembe)

- Sárkány köz járda építés
A csapadékos időjárás miatt és építőanyag hiány miatt szükségessé vált a kivitele-
zésre kötött szerződés határidejének meghosszabbítása. A DVG Zrt. által vállalt új
határidő 2018. 06. 28. 
 
- Szórád Márton úton parkolók tervezése
A parkolók közterület alakítási terveit leszállította a DVG Zrt. A tervek átdolgozása
szükséges a főépítészi osztály véleményadása nyomán.
 
- Gyalogátkelőhelyek a Technikum városrészben
A Technikum városrészben 6 db gyalogátkelőhely kialakítására kötött szerződés mó-
dosítása megtörtént. Változott a befejezési határidő és a vállalkozási díj is. A fény-
visszaverő prizmák beépítése megtörtént.
 
-  Forgalomba helyezések
A Papírgyári úton a Vásár téren lévő gyalogátkelőhely forgalomba helyezése végle-
gessé vált.
 
-  Dunaújváros – Pálhalma kerékpár út
Az üzemeltetés Magyar Közút részére történő átadásáról szóló birtokba-adási jegy-
zőkönyv aláírása a helyszíni szemlét követően folyamatban van.

-  Építési engedélyezési ügyek
A Weiner körúton és a Széchenyi közben tervezett parkolók építési engedélye végle-
gessé vált. A Pajtás utcai parkolók ügyében kapott elutasító határozat ellen fellebbe-
zési jogunkkal éltünk.

2018. május 17-e és 2018. június 21-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk (130
db, 146,9 m2, br. 6.434.315,- Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táb-
lák helyreállítása (br. 2.180.098,- Ft).

Egyéb elvégzett javítások, beruházások: 

Római krt. 38/a-b. előtti parkoló útcsatlakozásánál a megsüllyedt fedlap cseréje br.
598.066,- Ft; Római krt. 38/a-b. melletti járdán a megsüllyedt burkolat helyreállítása
br. 197.867,- Ft; 
Római krt. 38/a-b. és a Gárdonyi G. Á. I. közötti gyalogátkelőhelynél balesetveszé-
lyesen kifordult szegélyek és burkolat helyreállítása br. 800.150,- Ft; 
Munkás u. 4. sz. előtt beszakadt térkő burkolatú járda helyreállítása br. 293.520,- Ft, 
Erdő sor  41.  előtt  a  térkő  burkolatú  járdánál  balesetveszélyesen  letört  szegélykő
helyreállítása br. 81.390,- Ft, 
Bercsényi M. u. - volt Bánki D. G. előtti gyalogátkelőhelynél a megsüllyedt burkolat
helyreállítása br. 142.429,- Ft, 

4



Temető u. 4/d. előtt a megsüllyedt térkő burkolatú út helyreállítása br. 245.452,- Ft, 
Petőfi S. út 40. előtt a felezőnél megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 172.206,- Ft, 
Petőfi S. út 38. előtt a felezőnél megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 875.878,- Ft, 
Verebély L. út - Dózsa Gy. út kereszteződésében a felrepedezett burkolat helyreállí-
tása br. 278.398,- Ft, 
Diófa u. 28. melletti járdánál a megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 107.602,- Ft, 
Ács u. 2. sz. előtt lévő megsüllyedt burkolat helyreállítása br. 157.352,- Ft, 
Váci M. u. 9. sz. előtt a mozgáskorlátozott parkolónál a letört kiemelt szegély helyre-
állítása br. 86.026,- Ft, 
Mályva u. 1-6. zúzottköves burkolatának feltöltése br. 153.556,- Ft, 
Dunasor 7. előtt fatuskó kiszedése és térkövezése br. 808.914,- Ft, 
Gerle u. megsüllyedt burkolatának feltöltése zúzottkővel br. 1.584.960,- Ft, 
Téglaégető dűlő zúzottköves burkolatának feltöltése br. 188.993,- Ft, 
Ruhagyári úton a buszfordulónál kijárt zöldterület feltöltése zúzottkővel br. 339.669,-
Ft, 
Európa Tanács u. mart aszfaltos burkolatán lévő süllyedések javítása br. 292.532,-
Ft, 
Kallós  D.  u.  24.  szembeni  parkolóban  megsüllyedt  burkolat  helyreállítása  br.
178.664,- Ft, 
Kallós D. u. - Dózsa Gy. út kereszteződésében lévő megsüllyedt aknafedlap szintre
emelése br. 273.876,- Ft, 
Bercsényi M. u. - Édes Presszó melletti parkolóban lévő süllyedések feltöltése zú-
zottkővel br. 287.783,- Ft, 
Széna sor 18. előtti megsüllyedt aszfalt burkolatú út helyreállítása br. 266.565,- Ft, 
Farkastanya megsüllyedt burkolat feltöltése zúzottkő burkolattal br. 304.466,- Ft, 
Táncsics M. u. 10-12. előtti parkolóban a megsüllyedt burkolat feltöltése zúzottkővel
br. 271.098,- Ft, 
Viola u. 4. előtt a beszakadt térkő burkolatú út helyreállítása br. 143.308,- Ft, 
Hétvezér  u.  és  Városréti  u.  megsüllyedt  burkolatának  feltöltése  zúzottkővel  br.
287.783,- Ft, 
Építők útja 2. és Görbe u. között járda felújítása br. 9.835.393,- Ft.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. 05. 01. napjától 2018. 05.
31. napjáig

370 kérelmet dolgoztak fel az alábbiak szerint:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-

tás, végzés)
Összesen

317 0 53 370
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2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással  foglalkozó ügyintézői 2018. 05. 01. napjától -
2018. 05. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 796

Gyógyszerköltség támogatás 2 444

Időskorúak támogatása 90

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 90

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 900

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 390

Születési támogatás 175

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 8 004

3. 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  hátrányos  helyzetű  és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

A  nyári  ingyenes  szünidei  gyermekétkeztetést  az  arra  jogosultaknak  kérelmeznie
kell.  A nyári  szünidei ingyenes étkeztetést - a 2018. 06. 11-i állapot szerint -  178
gyermek törvényes képviselője kérelmezte. Hátrányos helyzetű, valamint rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  halmozottan  hátrányos  helyzetű  90,  és
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  88 kiskorú  gyermek  veheti
igénybe a nyári szünidő alatt az ingyenes étkezést, melyet az Önkormányzattal meg-
kötött szerződés alapján a Ceka & Csoki Bt. biztosít az alábbi helyszíneken:

- Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
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- Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)

A nyári tanítási szünet időtartama iskolás gyermekeknél 54 munkanap: 2018. 06.
16. - 2018. 08. 31.
Ezen időszak alatt  76 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 69 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja DMJV Önkormány-
zata az ingyenes déli meleg főétkezést

Óvodás,  illetve  bölcsődés gyermekeknél a  szünet  időtartama 22 munkanap:
2018. 08. 01. - 2018. 08. 31. Azok kérelmezhetik erre az időszakra az étkeztetést,
akik a fent megjelölt időszakban az ügyeletes óvodai és bölcsődei ellátást nem ve-
szik igénybe.
Ezen időszak alatt  14 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 19 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja DMJV Önkormány-
zata az ingyenes déli meleg főétkezést

4. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk természetbeni kulturális juttatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik a Szociális Osztály ható-
sági nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján valami-
lyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 

2018. 05. hónapban 597 db mozijegyet adtak ki a Szociális Osztály utalványozó ügy-
intézői. Az Önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum Kft.  között  létrejött  szerződés
alapján havonta 777 db mozijegy adható ki. Amennyiben nem veszik igénybe az ösz-
szes adható mozijegyet, úgy a fennmaradó jegyek összegének megfelelő számú kül-
ső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjó-
léti intézményekben. 2018. 05. hónapban 2 db külső vetítés történt. 

A Humán Szolgáltatási Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya,  mint  működést
engedélyező  hatóság  2018.  április  23-24.  és  május  2-3.  napján  a  szociális,
gyermekjóléti  és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36. § (1)
bekezdése  alapján  hatósági  ellenőrzést  tartott  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata fenntartásában lévő Egyesített  Szociális Intézmény és Árpád-házi
Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézmény  székhelyén  és  telephelyein,  az  ott
működő szociális szolgáltatások ellenőrzése céljából.

-  A  működést  engedélyező  hatóság 2018.  május  10-én megküldött  tájékoztatása
szerint  a  hatósági ellenőrzés során a működést engedélyező szerv a helyszínen
történt ellenőrzés és a megvizsgált dokumentumok alapján megállapította, hogy az
intézmény  működése  a  hatályos  jogszabályi  előírásoknak  minden  tekintetben
megfelel, hiányosságot nem tapasztalt, ezért az ellenőrzést lezárta.

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya,  mint  működést
engedélyező  hatóság  2018.  április  10.,  12.  és  május  16-18.  napján  a  szociális,
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gyermekjóléti  és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. § (1)
bekezdés b)  pontja  alapján hatósági  ellenőrzést  tartott  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény bölcsődéiben.

-  A  működést  engedélyező  hatóság  2018.  június  6-án  megküldött  tájékoztatása
szerint  a  hatósági  ellenőrzés során a  működést  engedélyező  szerv  a helyszínen
történt ellenőrzés és a megvizsgált dokumentumok alapján megállapította,  hogy a
Hétszínvirág  Bölcsőde,  a  Zengő-Bongó  Bölcsőde  és  a  Makk  Marci  Bölcsőde
tekintetében  hiányosságot  nem tapasztalt,  ezért  az  ellenőrzési  eljárás  lezárult,  a
Napraforgó Bölcsődében és a Liszt Ferenc Kerti Bölcsődében a jelenlegi 2,5-2,5 fő
dajka alkalmazása helyett 3-3 fő dajkát kell foglalkoztatni a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet értelmében.

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Május 22-én érkezett Kuruczleki Erzsébet a Móricz Zsigmond Általános Iskola igaz-
gatói feladatokkal megbízott igazgatóhelyettesének köszönetnyilvánító levele, az is-
kola tornatermének felújításához kapott támogatásokért. (a levél a tájékoztató mel-
lékletét képezi)

Május 30-án érkezett Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Múzeum parancs-
nokának levele, melyben a Lajta Mozgásban nevű rendezvénysorozat sikeres lebo-
nyolításához kapott segítséget megköszöni. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a közgyűlés 2018. április 19-ei ülésén megvá-
lasztott két új nem képviselő bizottsági tag, Kárpáti Gábor és Gyöngyösi Ádám iga-
zoltan bejelentkezett a köztartozásmentes adatbázisba.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018.  május 17.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- a Településfejlesztési Operatív Program projektjei többletköltségeiről a DVG Zrt.

szerződései vonatkozásában,
- Dunaújváros  területén  új  parkolóhelyek  kialakításának  lehetőségeiről  kérdésére

adott válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- hulladékgyűjtő edények beszerzésével,
- szükséges zöldterületi munkálati megrendelésével kapcsolatos válasz.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a  Barátság útja  páratlan  oldalán  lévő  járda akadálymentesítésével  kapcsolatos

válasz.
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Hingyi László képviselő úrnak:
- a Vasmű utat kísérő zöldfelület gyalogútjainak burkolatával,
- a Pentelei Molnár János utcában lévő betonlapos járda szélesítésével ,
- szükséges zöldterületi munkálati megrendelésével kapcsolatos válasz.

Izsák Máté képviselő úrnak:
- a Derkovits utcában végzett hibaelhárítási munkákkal,
- a  Latinovits  Zoltán  utcában  sebességcsökkentő  küszöb  kihelyezésének

lehetőségével kapcsolatos válasz.

Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a nyári ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 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. június 15.      

               
                                                                              Cserna Gábor 

    polgármester
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