
  
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:

Szabó Imre városi főépítész 09.24-én lakossági fórumot tartott a Pentele Klubház-
ban. A lakossági fórumnak két témája volt:
- a Rácdomb területének rendezési terv módosítása a korábban elkészített mérnök-

geológiai felülvizsgálat alapján és a 
- a Táborállás azon részének rendezési terv módosítása, amely beépíthető és jelen-

leg üdülőövezetben található. A rendezési terv módosítás után ez a terület lakóöve-
zetbe kerül.

A lakossági fórumon  résztvevők közül többen nem csak a rendezési terv iránt érdek-
lődött, hanem a Táborállásra vonatkozó egyéb korlátozások feloldásának módjáról is.

Szabó Imre városi főépítész 09.25-én a polgármesteri hivatal dísztermében tartott la-
kossági fórumot, amelynek a témái: a Momert Zrt. telkének rendezési terv módosí-
tása és a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának előzetes egyez-
tetése.
A résztvevők csak a településkép védelméről szóló rendelet módosítására tettek több
javaslatot. 

Mindkét lakossági fórumon részt vett a tervező is.

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt  kapcsán  benyújtott  módosítási
kérelem 1. hiánypótlását határidőben benyújtottuk.

A 2018. évi helyi közösségi közlekedés támogatása pályázaton önkormányzatunk
a MÁK tájékoztatása szerint 22.314.000.- Ft normatív támogatást nyert.

Megjelent a hazai finanszírozású Bölcsődei fejlesztési program pályázati kiírása,
melynek kapcsán folyamatban van a Zengő-Bongó Bölcsődében javasolt felújítások
vizsgálata, ill. költségbecslés készítése a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály,
ill. a DVG Zrt. bevonásával. 

Az Áht. változása miatti kincstári bankszámlák megnyitása megtörtént az érintett EU-
s projektek kapcsán.

Emellett folyamatban van a lezárult projektek kapcsán fel nem használt saját források
visszavezetése,  a  megvalósítás  alatt  álló  projektek  vonatkozásában  azon
megelőlegezett összegek visszavezetése, melyekre megérkezett a támogatás.



Folyamatban van a szerződések felülvizsgálata.

A Terület-  és Településfejlesztési  Operatív Program (TOP) kereteiben, valamint a
Modern Városok Programban megvalósítandó pályázatokról a mellékelt összefoglaló
táblázatokban számolunk be. 

Kiemelendő,  hogy szeptember  hónapban 3  újabb TOP projekt  benyújtása  történt
meg, további 8 db előkészítése zajlik, valamint aláírásra került  a Modern Városok
Program „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt II. Támogatói
Okirata,  melynek  kapcsán  a  2018.  évre  jutó  támogatás  is  megérkezett  október
elején.

Folyamatos volt  a pályázati  lehetőségek figyelése,  a nyilvántartások vezetése,  az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése.

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

Az Innovációs és Technológiai. Minisztérium felhívására,  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2018.  évben  is  megtartotta  az  Európai  Mobilitási  Hét  és
Autómentes  Nap  rendezvényeit  ezúttal  a  Dunaújvárosi  Egyetemmel  közösen. A
rendezvény  keretén  belül  a  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi,
Építésügyi  és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi
programokat szervezete meg 2018. szeptember 16-22-ig:

2018. 09. 16. – 22. vasárnap - szombat „Tiszta utcák, tiszta terek”, egy héten át tartó
takarítási  akciót  szerveztünk  a  város  egész  területén.  Az  önkéntes  résztvevők
számára  kesztyűk  és  zsákok  kiosztása  mellett  az  összegyűjtött  hulladékok
elszállítását biztosította önkormányzatunk. 

2018.  09.  17.  hétfő  „Városnézés  Autómentesen”,  a  városi  főépítész,  Szabó Imre
osztályvezető úr a „szocreál tanösvényen” vezette végig hallgatóságát, a nevezetes
épületeket  mutatta  be,  illetve  a  Modern  Városok  Program  elemeit  ismertette.
Időpont:1300 órától a Városháza térről indult a közös séta.

2018.  09.  18.  kedd  és 2018.  09.19.  szerda „Hivatali  Zöld Nap Iskolák  részére”,
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló,  Időpont:
900 – 1600 között előre bejelentkezés alapján történt.
Bemutattuk  az  érdeklődők  számára  környezetvédelmi  csoportunk  munkáját,
előadásunkban  nagy  hangsúlyt  kapott  az  ésszerű  környezethasználat  valamint  a
hulladékgazdálkodás, a szemetelés elleni küzdelem, a környezettudatos közlekedés
is. A zajmérés jogi és gyakorlati hátteréről, a zajszintmérő műszerről, a felszíni vizek
vizsgálatához  használt  spektrofotométerről  és  mikroszkópról,  valamint  a
légszennyezési adatok beérkezéséről és kezeléséről kaptak tájékoztatást a diákok
három  állomáson.  Továbbá  előkészített  vízmintát  vizsgálhattak  meg  a  hivatal
műszereinek a segítségével,  gyakorolhatták  a „labormunka”  alapjait.  (az ügyesek
ajándékot illetve környezeti állapotunkról szóló tájékoztató kiadványt kaptak). Ezen
felül  a  Dunaújvárosi  Egyetem  eszközbemutatója  színesítette  rendezvényeinket,
napelem motorral valamint nyomkövető robotautóval.
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2018.  09.  20.  csütörtök  „  Elektromobilitás”  Szakmai  Konferencia  a  Dunaújvárosi
Egyetemen.
Helyszín:  2400  Dunaújváros,  Táncsics  Mihály  utca  1/A,  épületében  az  S01
konferencia terem. Időpont: 830 – 1400 
08:30 – 8:40 Megnyitó - Dr. Kadocsa László, a Tudományos Tanács elnöke 
08:40 – 9:00 Elektromos gépjárművek (múlt, jelen, jövő) – Dr. Szabó Attila
09:00 – 9:20 Elektromos repülőgépek – Dr. Nagy András
09:20 – 9:40 Az elektromobilitás energetikai kérdései – Dr. Kiss Endre
9:40 – 10:00 A jövő töltőállomása – otthon? – Dr. Bajor Péter
10:00  –  10:20  Hogyan  felelhet  meg  egy  21.  századi  energetikai  rendszer  az  e-
mobilitás követelményeinek? – Dr. Szabó István
10:00  –  14:00  Sportnap  –  Dunaújvárosi  Egyetem  hallgatói,  kollégái  részére  az
egyetem sportcsarnokában 
8:30 – 14:00 Kiállítás E-mobilitás témával kapcsolatban az egyetem „A” épületében a
konferenciaterem melletti aulában: napelemes motor, nyomkövető robot, elektromos
autó, VR szimulátor, IPAD játékok, giroszkópos robot.

2018. 09. 21. péntek „Autómentes Nap”, Helyszín:Petőfi liget, Időpont: 900 – 1400 
9 - 12 óráig „Közlekedj ÖKOsan!” Óvodások aszfalt rajzversenye és környezetbarát
közlekedéssel kapcsolatos állomásai
9 - 14 óráig „Kerékpáros ügyességi pálya” 
9  –  14  óráig  „Környezetvédelmi  totó”  a  Dunaújvárosi  Polgármesteri  Hivatal  Zöld
standja érdekes kérdésekkel (a jól kitöltők, ajándékot kaptak)
9 – 14 óráig „Dunaújvárosi Rendőrkapitányság standja”
(balesetes mentes közlekedéssel kapcsolatos érdekes bemutató, 
vetélkedő, totó, bikesafe országos kerékpár regisztráció, gokart szlalom pályával)
9 – 14 óráig „Dunaújvárosi Egyetem standja”
kiállítás, bemutató: napelemes motor, nyomkövető robot, elektromos 
autó, VR szimulátor, IPAD játékok, giroszkópos robot
(a kiállított eszközök kipróbálási lehetősége)

Szeptember 21-én, az Európai Autómentes Napon a KNYKK a helyi autóbusz járatait
mindenki  számára  térítésmentesen  közlekedtette.  Az  egész  héten  mindösszesen
több mint 3 800 fő, , ebből a várostakarításban 1553 fő, a Városnézés Autómentesen
programon  51  fő  a  Hivatali  Zöld  Napokon  265  fő  a  Dunaújvárosi  Egyetem
Elektromobilitási Zöld Napján 638 fő, az Autómentes Napon pedig kb. 1294 fő vett
részt a rendezvényeinken.

2018.  évben  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumtól  1 500  000,-  Ft  rendkívüli
támogatást nyert  az önkormányzat  az Európai  Mobilitási  Hét  és Autómentes Nap
megrendezésére,  melyet  a  rendezvények  lebonyolítására,  a  versenyeken
eredményesen szereplők jutalmazására,  adminisztrációs feladatok elvégzésére és
kiadványkészítésre használtunk fel.

A „Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási verseny eredményhirdetésére és a
díjak átadására 2018. október 11-én 14 órától került sor a Városháza C szárnyában
lévő  házasságkötő  és  rendezvényteremben.  Az  okleveleket  és  a  díjakat  Cserna
Gábor polgármester úr adta át ünnepélyes keretek között. 
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2018.  évben  a  meghirdetett  7  kategóriában  83  pályázó  összesen  93 pályázatot
nyújtott be (volt, aki több kategóriában is indult). Ebben az évben 14 új pályázó is
csatlakozott versenyünkhöz.

Vízgazdálkodási hatáskörben a beérkező kérelmek alapján továbbra is folyamatosan
adjuk ki az engedéllyel eddig nem rendelkező, jegyzői hatáskörbe tartozó ásott és
fúrt kutak tulajdonosai számára a vízjogi fennmaradási engedélyeket, mely továbbra
is  folyamatos  leterheltséget  jelent  a  környezetvédelem  szakterületen  dolgozó
kollégáknak.  Más települések hivatalainak a kérésükre  gyakran  nyújtunk  szakmai
segítséget, nyomtatvány és határozatminták megküldésével segítjük a munkájukat.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Szórád Márton úton tervezett parkolók: a közterület alakítási tervek Főép által kért
módosítása elkészült, véleményezés alatt van a főépítészeten.

Juharos parkolók: a parkolók építése befejeződött.

Római városrészi parkolók tanulmányterve: a helyszíni bejárások megtörténtek, a
tervek készítése folyamatban.

Táncsics Mihály úti parkolók: a parkolók építési engedélyét megkaptuk, az enge-
dély véglegessé vált.

Pajtás utcai parkolók: a munkaterület átadás-átvétel megtörtént 2018. 10. 08-án.

Aranyvölgyi úton tervezett gyalogos-átkelőhely: A szeptemberi közgyűlésen ha-
tározat született a gyalogos-átkelőhely és közvilágításának kivitelezéséről. A vállalko-
zási szerződés aláírása a DVG Zrt-vel megtörtént.

Sárkány közi járda közvilágítása: A szeptemberi közgyűlésen határozat született a
kivitelezésről. A vállalkozási szerződés aláírása a DVG Zrt-vel megtörtént.

Rendőrségi behajtó tervezése: A Bárdi Autó Zrt. és a rendőrség által kért módosí-
tás  elkészült.  A  módosított  terveket  megküldtük  az  érintetteknek.  A Fejér  Megyei
Rendőr-főkapitányság tulajdonosi hozzájárulását megkaptuk.

Ravasz E. utca - Pitypang köz - Magyar út vezetékes vízellátásának vízjogi léte-
sítési engedélye: Az engedély 2018 szeptemberéig volt érvényes, a hosszabbítás-
hoz szükséges dokumentumokat beszereztük, a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
benyújtottuk.

- Közvilágítás tartalék indukciós lámpák beszerzése: 25db, bruttó 2.673.985,- Ft

- Közvilágítás  aktív  elemek  üzemeltetési  szerződés  megkötése  2018.10.01-
2019.09.30 közötti időszakra: Vill-Korr Hungária Kft., nettó 16.000.000,- Ft.
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2018. szeptember 20-a és 2018. október 18-a közötti időszakban folytatódott a ká-
tyúk (254 db, 319,49 m2, br. 15.887.812,-Ft)
Megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása (br. 1.956.530,-Ft).

Egyéb elvégzett  út, járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások
helyreállítása: br. 19.007.121,-Ft.

Elvégzett beruházások: Római krt. 17. sz. mögötti lépcső felújítása br. 458.363,-Ft; 
Derkovits u. 10. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal br.
6.955.058,-Ft; 

Batsányi  J.  u.  45-47.  sz.  mögötti  betonlapos  járda  felújítása  térkő  burkolattal  br.
4.752.024,-Ft;  Kossuth  L.  u.  7/a.  melletti  lépcső  felújítása  korlát  telepítéssel  br.
729.531,-Ft. 
Százszorszép Tagóvoda épület szennyvízvezeték csere 7 033 358,- Ft.
Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  külső  villámvédelem  kialakítása  2
941 439,- Ft.
Római Városrészi Tagóvoda vezető iroda alatti szennyvízvezeték csere 1 046 856,-
Ft.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018. 09. 01. napjától 2018. 09. 
30. 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

341 0 65 406

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2018. 09. 01. napjától - 
2018. 09. 30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 388

Gyógyszerköltség támogatás 2 324

Időskorúak támogatása 0

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 100

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 560

5



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 315

Születési támogatás 125

Iskolakezdési támogatás 465

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 7396

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 2018. évi őszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 404 rászoruló gyermek tör-
vényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

A 2018. évi őszi szünet idejére az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jo-
gosultaknak kérelmeznie kell. 

Az őszi szünidei ingyenes étkeztetést 42 gyermek törvényes képviselője kérelmezte.
19 hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
halmozottan hátrányos helyzetű, és  23  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult kiskorú gyermek törvényes képviselője adta be 2018. október 3. napjáig nyi-
latkozatát, hogy az őszi szünidő alatt az ingyenes étkezést igénybe kívánja venni.

Az ebédet az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Ceka & Csoki Bt. biz-
tosítja a gyermekek részére 2018. 10. 29. - 2018. 10. 31. időszak alatt 3 munkana-
pon keresztül, az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)

A szolgáltató részére a létszámadatokat megküldtük.

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-
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sági nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján valami-
lyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 

A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2018. 09. hónapban 607 db mozijegyet
adtak ki. 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. 09. hónapban 2 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.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket a 2018. július 1. napjától 2018. október
1. napjáig lehetett benyújtani a Szociális Osztályon.

2018. október 1. napjáig 80 gyermek törvényes képviselője igényelte az iskolakezdé-
si támogatást.

6. Adatszolgáltatás

Dr. Sürü Renáta jegyző asszony 2018. szeptember 18. napján kelt megkeresésére
2018. szeptember 20. napján adatot szolgáltattunk Jegyző Asszony részére arról,
hogy a Szociális Osztály nyilvántartása alapján hány hátrányos helyzetű, valamint
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos hely-
zetű általános iskolába járó tanuló él Dunaújváros Megyei Jogú Város területén.

7. 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.
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2018. október 9. napjáig 43 db igénybejelentőt nyújtottak be a Szociális Osztályon.

Az igényfelmérést követően a támogatás mértékéről és a további eljárásrendről ké-
sőbb születik kormányhatározat.

Egyéb információk: 

A  tájékoztató  mellékletében  találhatók  DMJV  Közgyűlése  2018.  szeptember  20.
napján tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Gombos István alpolgármester úrnak:
- az Ostrava téren és a Nowa Huta téren lévő parkólók, valamint a Dunasor 15.

szám előtti gyalogátkelőhely felfestésére adott válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Mondbach-kúria fejlesztésével,
- a  szelektív  hulladékgyűjtésre szolgáló zsákok eljuttatására Dunaújváros családi

házas övezetébe,
- a  Lebuki-patakon  átvezető  gyaloghíd  tervei  és  árajánlatával  kapcsolatos

kérdésére adott válasz.

Iván László képviselő úrnak:
- a  szelektív  hulladékgyűjtők  melletti  illegális  hulladéklerakások

megakadályozására, megelőzésére adott válasz. 

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- az  Október 23. tér 9. és 10. szám között kialakítandó gyalogos átkelőhellyel,
- a  Vasmű  út  és  Babits  Mihály  utca  kereszteződésénél  megsüllyedt  víznyelő

javításával,
- az  Erkel  kert  7.  szám előtt  hiányzó  közúti  jelzőtáblával  kapcsolatos  kérdésére

adott válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- a szelektív hulladékgyűjtés kérdésére,
- a városi utak állapotának javítására adott válasz.

Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- az Európai Unió támogatásával megvalósult projektekre vonatkozó kérdésére,
- a devizahiteles kilakoltatási eljárások 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.
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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. október 12.    
              

                                                                              Cserna Gábor  s.k.
    polgármester
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