
  
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:

A  rugalmasabb  és  az  igényekhez  igazodó  ügyintézés  érdekében  bevezetett
Kormányzati  Portálon  elérhető  elektronikus  ügyintézési  rendszer,-  melynek
keretében a honlapunkra feltöltött nyomtatványok felhasználásával elektronikus úton
is  intézhették  adóügyeiket,  így  az  iparűzési  adóbevallásokat  is  az  adózók-  jól
szolgálta  ügyfeleink  igényét,  hiszen  az  összesen  beérkezett  4025  db  iparűzési
adóbevallás közül 3464 db-ot elektronikusan nyújtottak be adóhatóságunkhoz.
A hatékonyabb és pontosabb kiszolgálás érdekében lehetőség nyílt arra is, hogy a
nap  bármely  szakában  önkormányzati  adóhatóságunknál  kezelt  adózással
kapcsolatos  információkba  betekintést  nyerjenek  ügyfeleink,  és  így
adókötelezettségeikről  és  befizetéseikről  informálódjanak.  Ezen  szolgáltatás
igénybevételéhez nagy számban regisztráltak adózóink, illetve a meghatalmazottaik.

A postai úton, valamint elektronikusan beérkezett iparűzési adóbevallások jelentős
hányada bizonyult hibásnak, hiányosnak, ezért azok javítását követően 404 adózó
részére  küldtünk  ki  tájékoztató  levelet  a  helyes  adatokról,  illetve  felszólítást  a
hiányosság pótlása céljából.

Júliusban  megtörtént  az  ÖNKADÓ nyilvántartási  rendszerben  a  féléves  zárás.  A
Magyar  Államkincstár  felé  továbbítottuk  az  elkészített  zárási  összesítőt,  illetve  a
2017. évi iparűzési adóval kapcsolatos adatokat, az adóerőképességi adatsort és a
2018. évi kivetéses adónemek éves adóelőírás adatait.

A két közgyűlés közötti időszakban adóhatóságunk 177 db adóigazolást, 6 vagyoni
bizonyítványt,  13 db költségmentességi igazolást állított  ki az adóalanyok részére,
valamint
34 idegenforgalmi bevallás feldolgozására és a NAV felé két pálinkafőző berendezés
bejelentéséről történő adatszolgáltatásra került sor.

Az építményadóztatás  területén a felszólítások eredményeképpen 205 bejelentést
teljesítettek az adóalanyok.

A  2013.  évtől  hatályos  rendelkezések  alapján  a  gépjárműadó  bevétel  központi
költségvetést 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 gépjárműadó 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
költségvetés-

nek (40%)

Utalás központi
költségvetésnek

(60%)

Április 14 566 402 132 756 14 433 646 5 773 458 8 660 188

Május 7 209 140 1 981 7 207 159 2 882 864 4 324 295

Június 2 600 714 72 163 2 528 551 1 011 420 1 517 131

II. negyedév 
összesen

24 376 256 206 900 24 169 356 9 667 742 14 501 614

 A jogszabályi előírások szerint az önkormányzati adóhatósághoz befolyt illetékbevé-
telt minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kell átutalni a Magyar Államkincstár
illetékbeszedési számlájára. Hatóságunk e rendelkezésnek eleget téve 2018. július
2-án 1.487.600 Ft illetékbevétel átutalásáról intézkedett.

Az érintett időszakban 88 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk,
valamint 54 adózó túlfizetését hivatalból rendeztük az alábbiak szerint:

(adatok Ft-ban)

Adónem Visszatérítés

Átvezetés
más adó-
számlára

Összesen

Építményadó 8 250 54 685 62 935

Helyi iparűzési adó 59 236 609 1 412 103 60 648 712

Gépjárműadó 74 968 877 444 952 412

Késedelmi pótlék 10 044 569 220 579 264

Bírság 26 600 144 939 171 539

Idegen bevételek 15 080 6 600

21 680

Egyéb bevételek 0 5 000 5 000

Illeték 0 367 000 367 000

Összesen 59 371 551 3 436 991 62 808 542
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Adóhatóságunk augusztus 16-ai kézbesítéssel 17.628 db egyenlegértesítőt küldött
az adóalanyok részére az adókötelezettségek és keletkezett hátralékok/túlfizetések
tájékoztatása  céljából,  melyhez  mindenki  számára  mellékeltük  az  elektronikus
ügyintézésről  szóló  tájékoztatónkat,  valamint  a  magánszemélyek  részére  az
adóbefizetésre szolgáló postai utalványokat.
A  számlalevelek  postázását  követő  napokban  jelentősen  megnövekedett  az
adóhatósági  ügyfélforgalom annak okán, hogy az adózók az értesítőben szereplő
adatok  kapcsán  szembesültek  azzal,  hogy  az  adótárgyaik  tulajdonjogában
bekövetkezett változásokat elmulasztották bejelenteni, ezért ezt pótolták.

Adó-és értékbizonyítvány készítésére a nyár folyamán 219 esetben került sor.

A vizsgált időszakban 1019 db gépjárműadó előíró, illetve törlő határozat küldtünk
ügyfeleink részére.

Tervezett  átfogó  adóhatósági  ellenőrzésről  19  vállalkozót  értesítettünk  a
megbízólevél megküldésével, melyből 12 ellenőrzést határozattal lezártunk.

Az  adóhátralékok  csökkentése,  a  bevételek  növelése  érdekében  a  végrehajtási
eljárást a nyári időszakban is fontos feladatként láttuk el.

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A Labdarúgó Stadion kivitelezési  munkák 2018 májusában kezdődtek el  a P--R
Konzorcium (Pharos 95 Kft. és Renalpin Kft.) kivitelezésében. Befejezés várható ide-
je: 2019.04.06.

2018  augusztusában  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  (EMMI)  tájékoztatta
DMJV Önkormányzatát a következőkről:

-  a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rende-
let 103. § (2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési feladatok -
köztük a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének feladata is –
jogutódlással az EMMI Minisztériumhoz kerültek át. 

- a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköré-
ről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról  szóló 1272/2018 (VI.15.)
Korm. határozat 1. pont a) alpontja és a 3. pontja és 1. számú melléklete alapján,
2018.07.01. fordulónappal a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
fejezeti kezelésű előirányzatok a XVII. NFM  fejezetből a XX. EMMI fejezetbe ke-
rültek át. Erre figyelemmel a továbbiakban az előirányzatok feletti szakmai kezelői
feladatokat jogutód Támogatóként az EMMI Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztá-
lya látja el. 

A fentiek miatt  a  Támogatási  Szerződés 3.  számú módosítása vált  szükségessé,
melynek előkészítése zajlik.

A Kézilabda Akadémia fejlesztése projekt szintén az EMMI kezelésébe került. Je-
lenleg egy tervező cég (Óbuda Építész Stúdió Kft.) generáltervezésen belül a napok-
ban készíti el a koncepcióterveket és egy költségbecslést, melyet az EMMI-vel kell
elfogadtatni, ezt követően lehet a részletes koncepció alapján az engedélyezési és
kiviteli terveket elkészíttetni.
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A konzorciumi  formában megvalósuló a  Dunai Limes Magyarországon UNESCO
Világörökség várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.6-
16-2017-00007 pályázatunk  Támogatási  Szerződése  hatályba  lépett,  a
megvalósításhoz szükséges kincstári bankszámlát megnyitottuk. A támogatási előleg
várhatóan egy hónapon belül megérkezik.

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt  kapcsán  módosítási  kérelmet
készítettünk  és  nyújtottunk  be  (időszak  és  likviditási  ütemezés  módosítás  stb.).
Jelenleg  a  fő  feladat  az  adatmigráció  koordinálása az  ASP rendszer  bevezetése
kapcsán.

A  KEHOP-1.2.1-18-2018-00014 "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban c. pályázat 2. körös hiánypótlási felhívásának
határidőre  eleget  tettünk  a  Dunaújvárosi  Egyetemmel  közösen.  Aláírásra  került  a
megvalósításról szóló konzorciumi megállapodás. A pályázat értékelése még zajlik.

A 2018. évi helyi közösségi közlekedés támogatása pályázat határidőben (08.03.)
benyújtásra került,  valamint a hiánypótlási  felhívásoknak is eleget tettünk.  Döntés
október végén várható.

A  „Jedlik  Ányos  Terv”  konstrukció  keretében  megvalósított  GZR-T-Ö-2016-0073
„Elektromos  töltőállomások  kiépítése  Dunaújvárosban”  című  projektünk
vonatkozásában  változott  a  Közreműködő  Szervezet:  a  feladat  az  Innovációs  és
Technológiai  Minisztériumhoz  került.  Megtörtént  a  beruházás  aktiválása.
Folyamatban  van  a  projektzárás,  illetve  a  fenti  váltáshoz  kapcsolódó  feladatok
megoldása. A töltőállomások jelenleg próbaüzemben működnek.

Az  Áht.  változása  miatt  kötelező  a  legtöbb  projekthez  új  elkülönített  kincstári
bankszámlát nyitni a meglévő OTP-s számlák helyett, első körben az 50 M Ft feletti
támogatási összegű EU-s projektek kapcsán. Ennek ügyintézése folyamatban van.

Elfogadták a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat elszámolását.

A  TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159 „A  dunaújvárosi  Arany  János  Iskolában  a  tanulói
laptop  program  megvalósítása  a  pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató
informatikai  infrastruktúra  fejlesztése  érdekében”  c.  lezárult  pályázat  kapcsán  az
aktuális  változásbejelentés  hiánypótlását  elvégeztük,  s  megérkezett  az  értesítés
annak elfogadásáról.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége felkérésére városunk részt vesz a „Nagyvárosi
gazdaságfejlesztés pénzügyi szerkezete” című KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 kutatásban,
folyamatban van a kapcsolódó adatszolgáltatás összeállítása.

A Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában létesített  kültéri rekortán kézilabda pálya
kivitelezési munkái elkészültek. 2018.07.18-án lezajlott a műszaki átadás-átvétel. 

A saját forrásból megvalósítandó Felső Duna-parti kilátó kivitelezési munkáit a DAV
Zrt.-tól a DVG Zrt. vette át, a feladatot a Hivatalban pedig a Városüzemeltetési és
Beruházási  Osztály.  A  módosított  engedélyes  tervek  elkészültek,  az  engedély
módosítása folyamatban van.
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A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  kötött  TOP-Modern  Városok  közszolgáltatási
szerződés kapcsán a 2017. évi záró, illetve a 2018. I-III. negyedévi ellentételezési
összegek átutalásra kerültek.

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 „Virágos Magyarország” országos virágosítási és környezetszépítő verseny 3 tagú
országos zsűrije 2018. július 18-án látogatott el Dunaújvárosba. Az országos zsűri
tagjait Dr. Sürü Renáta jegyző asszony, Szabó Imre osztályvezető úr, Petrovickijné
dr.  Angerer  Ildikó  környezetvédelmi  vezető  ügyintéző,  a  környezetvédelmi
szakcsoport  munkatársai,  a  DVG  Zrt.  Erdészeti  és  Parkfenntartási  ágazatának
vezetője és munkatársai, a városüzemeltetési és beruházási osztály zöldfelületekkel
foglalkozó munkatársa, valamint a Tourinform iroda vezetője fogadták. A virágosított,
parkosított  helyszíneket  városnézéssel  egybekötötten  mutatták  be  a  zsűrinek.  A
verseny végeredményének kihirdetése ősz végén várható.

Vízgazdálkodási hatáskörben a beérkező kérelmek alapján folyamatosan adjuk ki az
engedéllyel  eddig nem rendelkező,  jegyzői  hatáskörbe tartozó ásott  és fúrt  kutak
tulajdonosai  számára  a  vízjogi  fennmaradási  engedélyeket,  mely  folyamatos
leterheltséget jelent a környezetvédelem szakterületen dolgozó kollégáknak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására,  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2018.  évben  is  részt  vesz  az  Európai  Mobilitási  Hét  és
Autómentes Nap megrendezésében ezúttal a Dunaújvárosi Egyetemmel közösen. A
rendezvény  keretén  belül  a  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi,
Építésügyi  és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi
programokra  hívja  fel  a  figyelmet.  A  szervezők  nevében  a  rendezvénysorozatra
tisztelettel meghívjuk a város általános- és középiskoláit, egyetemi hallgatóit, óvodáit,
civil szervezeteit, és más intézményeket, valamint minden érdeklődőt.
Részletes  programok  az  Európai  Mobilitási  Héten  és  Autómentes  Napon  2018.
szeptember 16-22-ig:
2018. 09. 16 – 22. között folyamatosan:  „Tiszta utcák, tiszta terek” Takarítási
akció  a  város  szabadon választott  pontján. Zsákokat  és  kesztyűket  biztosítunk  a
jelentkezőknek.
2018.  09.  17.  hétfő  „Városnézés  Autómentesen”,  Szabó  Imre  osztályvezető,
városi főépítész mutatja be a város nevezetes épületeit, Időpont:1300 órától Indulás
a Városháza térről
2018. 09. 18-19. kedd-szerda: „Hivatali Zöld Napok” Iskolák részére,  Helyszín:
Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a
hivatal  „zöld”  munkájába:  a  légszennyezés,  zajvédelem,  vízminőség  vizsgálatok
témakörökben,  eszközök  bemutatása,  kipróbálása,  a  Dunaújvárosi  Egyetem
eszközkiállítása) Időpont mindkét napon: 900 – 1500 között  előzetes bejelentkezés
alapján
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2018.  09.  20.  csütörtök  „  Elektromobilitás”  Zöld  Nap”  a  Dunaújvárosi
Egyetemen” Helyszín: az egyetem „A” épületében az S01 előadó teremben és a
mellette  lévő  aulában  (általános-  középiskolásoknak,  egyetemi  hallgatóknak,)
Időpont: 830 –  1100 között  20  perces  ismeretterjesztő  előadások,  830  -1400 óráig
bemutató, kiállítás, sportnap.
2018. 09. 21. péntek: „Európai Autómentes Nap” Helyszín: Vasvári Pál Általános
Iskola  előtti  téren  a  Petőfi  ligetben  Időpont: 930 –  1400 óra  között  (óvodások
rajzversenye  és  játékos  akadályversenye,  kerékpáros  ügyességi  akadálypálya,
biztonságos  közlekedés  címen  a  rendőrség  állomása  feladatokkal,  az  egyetem
standja  bemutatóval,  interaktív  játékkal,  környezetvédelmi  totó,  jutalom  az
ügyeseknek), tudáslapú interaktív játékok, versenyek, rajzolás.
Szeptember 21-én, az Európai Autómentes Napon a KNYKK a helyi autóbusz járatait
mindenki számára térítésmentesen közlekedteti.

2018.  évben  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumtól  1 500  000,-  Ft  rendkívüli
támogatást nyert  az önkormányzat  az Európai  Mobilitási  Hét  és Autómentes Nap
megrendezésére.

A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
soron következő felügyeleti  hitelesítő auditálására 2018. június 26-án került  sor, 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  kellett  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 kellett térni az új
jogszabályban leírt rendszerre. A felügyeleti hitelesítő ellenőrzés ismét sikerrel zárult,
a  független,  akkreditált  hitelesítő  megállapította,  hogy  a  polgármesteri  hivatalban
magas  színvonalú,  kiváló  környezetvédelmi  tevékenység  folyik,  a  hivatal
környezetvédelmi  teljesítménye,  a  munkatársak  környezettudatossága  pedig
példaértékű. A sikeres felügyeleti ellenőrzést követően a 2017. évről szóló hitelesített
környezetvédelmi  nyilatkozatot  határidőn  belül  beküldtük  az  országos
környezetvédelmi  hatóságnak  és  2018.  szeptember  4-én  kézhez  is  vehettük  a
hatóság  határozatát  a  regisztráció  meghosszabbításáról.  ezt  követően  a
Környezetvédelmi  Nyilatkozatot  a  jogszabály  alapján  nyilvánosságra  kell  hoznunk
kiadvány formájában, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján.

A „Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási verseny résztvevői által virágosított
helyszíneket  a  nyár  folyamán  személyesen  bejártuk,  a  helyszíni  értékeléseket
elvégeztük.  Jelenleg  a  végleges  sorrendek  megállapítása  van  folyamatban,  ezt
követően indítjuk a díjak beszerzését előkészítését,  várhatóan október végéig sor
kerül az eredményhirdetésre és a díjak átadására.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Parkolók, behajtók és gyalogos átkelőhelyek:

- Szórád Márton úton tervezett parkolókra vonatkozóan a közterület alakítási tervek
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály által kért módosítása folya-
matban van. 

- A Juharos étteremhez tartozó parkolók esetében a kivitelezés folyamatban van.
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- Római városrészi parkolók tanulmánytervénél a helyszíni bejárások megtörténtek,
a tervek készítése folyamatban van.

- Táncsics Mihály úti parkolóknál  a parkolók építési engedélyét megkaptuk, amely
még nem jogerős.

- Pajtás utcai parkolók esetében a másodfokú hatóságtól az építési engedélyt meg-
kaptuk,mely augusztus 22-én jogerőssé vált, ezáltal a kivitelezés megkezdhető.

- Aranyvölgyi  úton  tervezett  gyalogos-átkelőhelyre  vonatkozóan  az  új  gyalogos-
átkelőhöz tartozó közvilágítási  tervek elkészültek,  a  kivitelezésre  az  árajánlatot
megkaptuk a DVG Zrt-től. A kivitelezés megkezdéséről a szeptemberi közgyűlés
fog döntést hozni. 

- Rendőrségi behajtó tervezése esetén Osztályunk már felvette a kapcsolatot a Bár-
di Autó Zrt-vel a tulajdonosi hozzájárulásuk ügyében. A helyszíni szemlén a rend-
őrség és a Bárdi Autó képviselői által kért módosítások beépítése a tervekbe fo-
lyamatban van.

- Új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítése 8 helyszínen beruházásnál 9db ki-
számlázva, egy kivételével (Bocskai-Esze csomópontban) elkészült.

Út, járda:

- 2018. június 21-e és 2018. szeptember 20-a közötti időszakban folytatódott a ká-
tyúk (568 db, 582 m2, br. 26.701.880,-Ft), megrongálódott/elhasználódott közleke-
dési táblák helyreállítása (br. 4.339.090,-Ft), valamint a buszvárók és hidak kar-
bantartása br. 64.284,-Ft értékben.

- Egyéb elvégzett út, járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások
helyreállítása: br. 91.549.871,-Ft.

- Elvégzett beruházások:  Római krt.  9/c-d. sz. előtti  zöldterület térkövezése és új
víznyelő beépítése br. 4.373.696,-Ft,  Papírgyári  út 26. sz. előtt és szemben lévő
fedett buszváró pavilon cseréje br. 4.649.480,-Ft, Nagyvenyim felé vezető úton fe-
dett buszváró pavilon cseréje br. 2.332.741,-Ft, Kajszi u. felújítása zúzottkő burko-
lattal br. 18.151.983,-Ft, Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú jár-
da felújítása aszfalt burkolattal br. 2.890.876,-Ft, Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt
burkolatú  parkoló  felújítása  aszfalt  burkolattal  br.  16.665.108,-Ft,  Dunaújváros
Vasmű út - Építők útja, valamint Béke tér - Szórád M. út csomópontokban lévő for-
galomirányító berendezések ledesítési munkái br. 9.603.130,-Ft, Duna-parti Tag-
óvoda  előtt  lévő  aszfalt  burkolatú  járda  felújítása  aszfalt  burkolattal  br.
15.256.681,-Ft

Padok, játszóterek:

- Az új Urban  padok kihelyezését megkezdték, mely során a Technikum városrész-
be rendelt összes padot lerakták. Jelenleg a Tavasz utcában és a Római város-
részben folytatódik a padok telepítése.

Önkormányzati tulajdonú intézményi felújítások:

Zengő-Bongó  Bölcsőde  bejárati  ajtó  csere,  homlokzati  fal  részleges  felújítása
983.958,- Ft értékben. 
Aprók Háza Tagóvoda gázellátási munkái 11.218.046,- Ft értékben. 
Napsugár Tagóvoda gázellátási munkái 3.083.470,- Ft értékben. 
Napsugár Tagóvoda 2 db ventilátor kiépítése 362.675,- Ft értékben.
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Duna-parti  Tagóvoda  A  pavilon  fsz-i  gyermek  mosdó  szennyvízvezeték  csere
485.590,- Ft értékben. 
Duna-parti Tagóvoda B pavilon fsz-i gyermek mosdó nyomó-szennyvízvezeték csere
2.406.553,- Ft értékben. 
Siófoki üdülő emelet klímatelepítés 3.394.710,- Ft értékben.
Zengő-Bongó Bölcsőde 2. sz. pavilon felújítása szennyvízvezeték csere3.385.260,-
Ft értékben. 
Zengő-Bongó Bölcsőde 4. sz. pavilon felújítása szennyvízvezeték csere 3.043.898,-
Ft értékben. 
Csillagvirág Tagóvoda keleti oldali falazott kerítés felújítási munkái 9.426.132,- Ft ér-
tékben.
Kincskereső Tagóvoda 3. csoportszoba, étkező PVC burkolat csere 1.039.910,- Ft
értékben. 

Lakások felújítása:

Bocskai u. 24.4.1. gázkonvektor csere 164.814,- Ft értékben. 
Szórád M. út 14.1.1. felújítása 3.199.163,- Ft értékben.
Eszperantó u. 1.8.8. felújítása 2.798.220,- Ft értékben. 
Eszperantó u. 1.1.5. bej. ajtó csere 184.785,- Ft értékben. 
Eszperantó u. 1.1.2. nyí.z. csere 620.376,- Ft értékben. 

Radari Sporttelepre vonatkozó beruházások:

- 2018. augusztus  06-án a Radari sporttelepen az Atlétikai létesítmények   felújí-
tását követően a műszaki átadás- átvételi eljárás sikeresen megtörtént.

- 2018.augusztus 23-án a Radari sporttelepen a Labdarúgó létesítmények fejlesz-
tése c. projekt kivitelezési munkáit követően a műszaki átadás- átvételi eljárás si-
keresen lezárult.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. 06. 01. napjától 2018. 08. 
31. napjáig a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgálta-
tás, végzés, környe-

zettanulmány)

Összesen

1241 3 329 1573

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2018. 06. 01. napjától - 
2018. 08. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

8

https://maps.google.com/?q=Sz+r+d+M.++t+14&entry=gmail&source=g


Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 7 860

Gyógyszerköltség támogatás 6 970

Időskorúak támogatása 0

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 330

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 2 150

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 1 260

Születési támogatás 575

Iskolakezdési támogatás 405

Albérleti támogatás 117

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 20 747

3. Szünidei gyermekétkeztetés

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 84/2018. (II. 15.) számú határozata alapján a 2018. évben
a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli  meleg főétkezést biztosít a
szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek ré-
szére.

A  nyári  ingyenes  szünidei  gyermekétkeztetést  az  arra  jogosultaknak  kérelmeznie
kell. 
A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 186 gyermek törvényes képviselője kérelmez-
te. 
90 hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
halmozottan hátrányos helyzetű, és  96  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult kiskorú gyermek vette igénybe a nyári szünidő alatt az ingyenes étkezést.

Az ebédet az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Ceka & Csoki Bt. biz-
tosította az iskolás gyermekek részére 2018. 06. 16. - 2018. 08. 31. időszak alatt 54
munkanapon keresztül, az óvodás gyermekek részére 2018. 08. 01. - 2018. 08. 31.
időszak alatt 22 munkanapon keresztül az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
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Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)

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. 06. hónap elejétől 2018. 08. hónap végéig 1940 db mozijegyet adtak ki a Szo-
ciális Osztály utalványozó ügyintézői. Az Önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum
Kft. között létrejött szerződés alapján havonta 777 db mozijegy adható ki. Amennyi-
ben nem veszik igénybe az összes adható mozijegyet,  úgy a fennmaradó jegyek
összegének megfelelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújváros-
ban működő szociális és gyermekjóléti intézményekben.
 
2018. 06. hónap elejétől 2018. 08. hónap végéig 4 külső vetítés történt.

5. Iskolakezdési támogatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évben is iskolakezdési tá-
mogatást  nyújt  azon dunaújvárosi  bejelentett  lakóhellyel  vagy tartózkodási  hellyel
rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2018/2019. tanévben először
kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése alapján iskolakezdési támogatásra
jogosult az a gyermek,  aki  az általános iskola,  középiskola első osztályát  először
kezdi meg, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,-
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 99.750,- Ft-ot.

A támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

2018. szeptember 11. napjáig 59 gyermek törvényes képviselője igényelte meg az is-
kolakezdési támogatást.

 6. Téli rezsicsökkentés

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó ház-
tartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján és DMJV Polgármesteri hivatalához
megküldött eljárásrendnek megfelelően a Szociális Osztály megkezdte az igénybeje-
lentő nyilatkozatok fogadását, melyet az arra jogosultak 2018. október 15. napjáig
nyújthatnak be.

Az igényfelmérést követően a támogatás mértékéről és a további eljárásrendről ké-
sőbb születik kormányhatározat.
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Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A  választási  eljárásról  szóló  2013.  XXXVI.  törvény  144.  §-a  következőképpen
rendelkezik:
„144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített
kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés
nélkül készíthetnek plakátot.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel
- korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg
- állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(5)  Egyes  középületeken  vagy  a  közterület  meghatározott  részén  plakát,  illetve
óriásplakát  elhelyezését  a  helyi  önkormányzat,  a  fővárosban  a  fővárosi
önkormányzat  műemlékvédelmi,  környezetvédelmi  okból  rendeletben  megtilthatja.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül
plakátot elhelyezni tilos.
(6)  A  választási  kampányt  szolgáló  önálló  hirdető-berendezés  elhelyezésére,
valamint  az  óriásplakátok  vonatkozásában  a  közterület-használatról  szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy
akinek  érdekében  elhelyezték,  a  szavazást  követő  30  napon  belül  köteles
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

A Helyi  Választási  Iroda  a  törvényi  rendelkezésekre  figyelemmel  2018.  május  8.
napját  követően  megkezdte  annak  ellenőrizését,  hogy  a  jelölő  szervezetek
eltávolították-e az általuk a 2018. április 8-ai országgyűlési választásokra kihelyezett
választási plakátokat. 
A Helyi Választási Iroda és a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkatársai
267 darab fényképet készítettek a kint hagyott összesen: 306 darab el nem távolított
választási  plakátról  (matricáról).  A  Helyi  Választási  Iroda lefotózta  és  eltávolította
azokat  a  plakátokat  is,  amelyek  foszlányokban,  de  a közterületről  még így is  jól
láthatók, felismerhetők voltak. 
A kihelyezett plakátok mennyiségére jellemző, hogy még augusztus hónap végén is
történtek  plakát-eltávolítások.  Meg kell  jegyezni,  hogy volt  olyan  jelölő  szervezet,
amely még a KRESZ táblákra is  helyezett  el  választási  matricákat,  volt  olyan  is,
amely Dunaújváros hivatalos címerét a rendeletben szabályozott  ábrázolás-módtól
eltérően és engedély nélkül szerepeltette egyes választási matricáin.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a jelölő szerveztek által kint hagyott plakátokról:

Jelölő szervezet neve Választási plakát (falragasz vagy matrica)
száma

DK   10 db
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FIDESZ-KDNP   1 db 
(a  jelölő  szervezet  észlelte  és  soron  kívül
eltávolíttatta)

EGYÜTT 66 db
JOBBIK 50 db
LMP   3 db
Magyar Kétfarkú Kutyapárt 92 db 
MOMENTUM 47 db
MSZP-PM 28 db

  *Közös Ország Mozgalom 
  (a választáson nem volt jelölő szervezet)

  9 db 

A  Helyi  Választási  Irodán  megtekinthetők  a  kint  hagyott  plakátokról  készített
fényképek, melyről a jelölő szervezetek részére a HVI tájékoztatót küld, és eltekintett
a költségek megtérítésétől.

Július 27-én érkezett Baltási Nándor plébános, a Dunaújvárosi Római Katolikus plé-
bánia nevében írt köszönetnyilvánító levele, 39 fő általános iskolás korú, dunaújváro-
si hittanos gyermek 2018. évi nyári esztergomi táboroztatásához nyújtott pénzügyi tá-
mogatásért. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Augusztus 7-én érkezett Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány
köszönetnyilvánító levele, melyben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának megköszöni a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére felajánlott pénzado-
mányt. (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Augusztus 23-án érkezett Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyeri rendőrfőkapi-
tány levele, melyben megköszöni a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. év-
ben nyújtott támogatását.(a levél a tájékoztató mellékletét képezi)

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018.  június 21.  napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Pentelei  Molnár János utca egyirányúsításának kialakításával,  a Barsi  Dénes

utca jelenlegi egyirányú forgalmi rendjének feloldásával  kapcsolatos kérdésekre
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.
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Dunaújváros, 2018. szeptember 14.      
              
                                                                              Cserna Gábor s.k. 

    polgármester
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