
  
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 november 26-án a polgármesteri hivatal dísztermében
tartott lakossági fórumot, amelynek a témája  a településkép védelméről szóló rende-
let felülvizsgálatáról szóló egyeztetési anyag véleményezése. A résztvevők több ja-
vaslatot is tettek. A lakossági fórumon részt vett a tervező is.

Labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése: a kivitelezés 25 %-os készültségi fokra
2018. október 11-én elkészült, a kivitelezés tovább folytatódik az időjárás függvényé-
ben.

Kézilabda Akadémia: a tervezés előkészítés alatt van.

A  2018.  évi  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása pályázat  kapcsán
továbbutalásra került a KNYKK Zrt. részére az elnyert 22.314.000.- Ft támogatás.

A  KEHOP-1.2.1-18-2018-00014 "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban c., jelenleg elbírálás alatt álló pályázat 3. körös
hiánypótlási felhívásának határidőre (12.04.) eleget tettünk a Dunaújvárosi Egyetem-
mel (Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány) közösen. 

Folytatódott a Felső-Duna parton a Batsányi u. mögött 2017 decemberében telepí-
tett, 8 sporteszközzel rendelkező „C” típusú sportpark közvilágítás kiépítési mun-
káinak előkészítése. A 6 db kandeláber telepítése várhatóan 2019 áprilisáig megtör-
ténik.

A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  kötött  TOP-Modern  Városok  közszolgáltatási
szerződés kapcsán a 2018. IV. negyedévi ellentételezési összeg átutalásra került.

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.



A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

2018. október 18-a és 2018. december 13-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk
(242 db, 365,2 m2, br. 16.037.512,-Ft), megrongálódott/elhasználódott közlekedési
táblák helyreállítása (br. 3.735.166,-Ft), buszvárók karbantartása (br. 657.522,-Ft).

Egyéb elvégzett út,  járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások
helyreállítása: br. 42.525.704,-Ft.

Elvégzett beruházások: 
Kallós D. u. 14. számtól a Dózsa Gy. úti gyalogátkelőhely között lévő aszfalt burkola-
tú járda felújítása térkő burkolattal br. 9.231.163,-Ft; 
Öreghegyi u. aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal br. 20.967.234,-Ft; 
Tavasz  u.  14-24.  sz.  előtti  aszfalt  burkolatú  járda  felújítása  térkő  burkolattal  br.
11.853.901,-Ft; Dunaferr Szakgimnázium és Szakközépisk. Apáczai Cs. J. utcai te-
lephelye előtti betonlapos járda helyreállítása br. 609.069,-Ft.

Szórád Márton úton tervezett parkolók: a közterület alakítási terveket a Főépítészi
Osztály elfogadta. A parkolók egyesített  engedélyezési  és kiviteli  tervének közmű
egyeztetése folyamatban van.

Gábor Áron utcában tervezett parkolók: Elkészült a parkolók egyesített engedélyezé-
si és kiviteli terve. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítése: A parkoló bővítés közterület alakítási
terve elkészült. Továbbítjuk a Főépítészi Osztályra véleményezésre.

Lajos Király körút 11-13. között tervezett gyalogos-átkelőhely: A gyalogos-átkelőhely
tervét egyeztetjük az engedélyező hatósággal.

Liszt Ferenc kertben kialakítható új parkolóhelyeket vizsgáló tanulmányterv: A tanul-
mányterv munkaközi példánya megérkezett osztályunkra.

Vasmű út 47-57. előtt tervezett új parkolók: A parkolók egyesített engedélyezési és
kiviteli tervének munkaközi példánya érkezett osztályunkra.

Római városrészi parkolók tanulmányterve: a tanulmányterv első munkaközi példá-
nya megérkezett osztályunkra.

Technikum városrészben 6 db gyalogos-átkelőhely: A létesítmények műszaki átadás-
átvétele megtörtént, a forgalomba helyezési eljárást elindítottuk.

Sárkány közi járda és tereplépcső: A létesítmény forgalomba helyezési eljárása fo-
lyamatban van.

Ravasz E. utca - Pitypang köz - Magyar út vezetékes vízellátásának vízjogi létesítési
engedélye: Az engedély meghosszabbítása megtörtént.
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- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Lombgyűjtési feladatok
- Rágcsálók elleni védekezés
- Köztéri fasorok lemosó permetezése

Dózsa György Általános Iskola esőelvezető hálózat felújítása 9 154 945,- Ft
Dózsa György Általános Iskola lépcső felújítási munkái 4 063 677,- Ft
Duna-parti Tagóvoda C pavilon ázás megszüntetésének munkái 1 720 130,- Ft

Lakások felújítása: 
Kőris u. 12/a. 2.3.                  908 281,- Ft
Barátság u. 15.3.3     3 083 272,- Ft
Lajos király krt. 5.2.     4 788 783,- Ft
Weiner krt. 2. 7.4.         4 507 509,- Ft
Római krt. 39.8.2.        1 333 026,- Ft
Szórád M. út 44.1.2.        522 366,- Ft

Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található par-
kokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megál-
lóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére  tárgyú  közbeszerzési
eljárás 

Dunaújváros MJV Önkormányzata a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás ke-
retében közbeszerzési eljárást indított  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
534/2018. (X.18.) számú határozata alapján. 
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra. Tárgyi eljárásban összefoglaló tájékoztatás került közzé-
tételre az EKR felületén 2018. 10.19.-én, majd 2018. 11.05 -én az ajánlattételi felhí-
vás és közbeszerzési dokumentumok megküldésre kerültek az érdeklődő Gazdasági
Szereplők részére. 
A 2018.11.16. napján az EKR rendszerben közzétett bontási jegyzőkönyv alapján az
ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. 11.16. 10:00 óráig 1 db ajánlatot nyújtottak be.
Az eljárás során egy alkalommal 2018. november 21. napján hiánypótlási felhívás
kiküldésére került  sor,  mely felhívásnak a felkért  gazdasági  szereplő  határidőben
eleget tett.
A  legkedvezőbb  ajánlatot  a  DHHF  Dunaújvárosi  Hátrányos  Helyzetűek
Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft. adta.  Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a  kizáró
okok  és  alkalmassági  követelmények  tekintetében  a  szükséges  igazolást,  az
azonban nem felelt meg a felhívásban előírtaknak, így a továbbiakban hiánypótlás
elrendelésére volt szükség a vonatkozó igazolással kapcsolatban, így az ajánlattevőt
a 958/2018. (XI.27.) polgármesteri határozat alapján a kizáró okok és alkalmassági
követelmények  tekintetében  igazolások  benyújtására  kértünk  fel.  Az  igazolások
benyújtásának határideje 2018. november 30.

Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre tárgyú közbeszerzési el-
járás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 603/2018. (XI.15.) határozatával fenti
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése
szerinti  nyílt közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  határozta  el.  A  közbeszerzés  két
részből álló eljárásként került megindításra, melyből az egyik rész a közvilágítási há-
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lózat energia ellátására, a másik rész az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia
ellátására irányul.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra. Az eljáráshoz kapcsolódóan összefoglaló tájékoztatás ke-
rült közzétételre az EKR-en keresztül 2018.11.15.-én. Az eljárás iránti érdeklődés jel -
zésének határideje 2018.11.23. 10.00 óra volt, mely határidőig 6 db gazdasági sze-
replő jelezte érdeklődését az eljárás iránt. 2018. 11.23.-án az ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentumok megküldésre kerültek a Gazdasági Szereplők részére.
Az eljárásban kiegészítő tájékoztatások nyújtására került  sor mely módosította  az
eredeti ajánlattételi határidőt. A felkért gazdasági szereplők ajánlataikat 2018. 12.07.
11.:00 óráig küldhetik meg.  
Az eljárás eredményének megállapítására 2019. januárjában kerülhet sor.  

Az önkormányzati  többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az „in-
house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény (továbbiakban: Kbt.)  9.§ h)-j)
pontja  alapján  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  többségi  tulajdonában  álló
gazdasági társaságoktól szükségessé vált olyan tartalmú igazolás bekérése, mellyel
a  közbeszerzési  törvényben  nevesített  házon  belüli  (in-house)  beszerzésekre
vonatkozó kivételi  kör jogalapja megállapítható.  Az igazolásnak tartalmaznia kell,
hogy a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok teljes árbevételének hány
százaléka  származik  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatától,  csak  így  biztosítható,
hogy a jogszabályi előírások betartásával kerüljön sor a beszerzésekre. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 629/2018. (XI.15.) számú határozatával
döntött az in-house jogalap megállapításához szükséges dokumentumok bekérésé-
ről. 
Az igazolásokat nyilatkozati  formájában minden  tárgyév november  30. napjáig, to-
vábbá a gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítésével egyidejűleg min-
den tárgyév május 31. napjáig kötelesek benyújtani. 
A közgyűlési döntés értelmében a szükséges igazolások bekérésére irányuló levél
2018. november 22. napján kiküldésre került a megjelölt gazdasági társaságok ré-
szére. Az igazolások visszaküldésének határideje 2018. november 30. 
A beérkezett nyilatkozatok alapján a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. teljes árbe-
vételének 93,21 %-a, a DUNANETT Nonprofit Kft. teljes árbevételének a 12,67 %-a,
A DVG Zrt. teljes árbevételének a 94,67 %-a, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
teljes árbevételének a 86,34 % származott 2018. évben Dunaújváros MJV Önkor-
mányzatától, mint kontrollt gyakorló ajánlatkérőtől. 
A DUNANETT Nonprofit Kft. a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítését közbeszerzési
eljárás  eredményeként  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  alapján  végzi
2024.01.27.napjáig, így ezen tárgyban kötött szerződések esetében nem szükséges
vizsgálni az árbevételi arány nagyságát. 

A Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft., a DVG Zrt. valamint a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. 2018. év október 31. napjáig realizált bevétele alapján megfelel a Kbt.-ben rögzí-
tet kivételi szabályoknak, így 2018. januárjától ezen szervezetekkel közbeszerzési el-
járás lefolytatása nélkül tud DMJV Önkormányzata szerződést kötni. 
A Közbeszerzési Hatóság 2018.11.21-én megküldött állásfoglalása alapján a megkö-
tendő szerződéseknél az előreláthatóan elérhető árbevételt kell figyelembe venni, de
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kontrollált szervezet árbevételének 
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alakulását az újabb szerződések megkötésekor. A fentiek okán a pénzügyi év kezde-
tétől is fennállhat a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjában meghatározott tényállás, ha
már a pénzügyi év  kezdetén előre látható, hogy a kontrollált szervezet árbevételé-
nek 80%-a a kontrollt gyakorló szervezettel vagy az általa kontrollált más szervezet-
tel kötendő szerződések teljesítéséből fog származni. A Kbt. és a kapcsolódó jogsza-
bályok alkalmazásával kapcsolatos valamennyi döntés és az azokért való felelősség
a döntéshozó joga és kötelezettsége. 
A  fentebb megjelölt „in-house” szervezeteknek a teljes 2018. évről szóló árbevételi
arány meghatározására irányuló nyilatkozatukat 2019. májusában kell benyújtaniuk
Dunaújváros MJV Önkormányzata részére.  

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018.11.01. napjától 2018.11.30.
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

561 3 77 641

2. Kifizetett támogatások 

A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2018.11.01.  napjától  -
2018.11.30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 412

Gyógyszerköltség támogatás 2 170

Időskorúak támogatása 56 380

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 110

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 440

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 120

Születési támogatás 50

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0
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Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 62 801

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 téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 404 gyermek törvényes kép-
viselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

A téli szünidei ingyenes étkeztetést 45 gyermek törvényes képviselője kérelmezte.

21 hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
halmozottan hátrányos helyzetű, és  24  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult kiskorú gyermek törvényes képviselője kérte a téli szünidő alatt az ingyenes
étkezést.

Az ebédet az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Ceka & Csoki Bt. biz-
tosítja a gyermekek részére 2018. 12. 27. - 28. és 2019. 01. 02. napokon, 3 munka-
napon keresztül, az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.)
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. 

A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2018. 11. hónapban 531 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. 11. hónapban 2 külső vetítés történt.

5. Időskorúak támogatása
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászo-
rultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 2018. évben ka-
rácsony ünnepe alkalmából 5.000,-Ft egyösszegű támogatásban kell részesíteni azt
a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyévben a
Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a kiskorú árvaellátásban ré-
szesülő kivételével – ellátást folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-
ot.

A Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listát a Szo-
ciális Osztály munkatársai áttekintették. 

A lista alapján a decemberi 5.000,-Ft-os támogatásra 11.276 fő jogosult.

Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által  küldött  listán nem szerepelnek, és a Rendeletben lévő feltételeknek
megfelelnek, 2018. 12. 18. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket 2019. 01.
31. napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

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.

2018.  11.  20.  napján  a  Magyar  Közlöny  186.  számában  megjelent  a  Kormány
1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri  támogatásáról, melyben meghatározza, hogy a téli  rezsicsökkentés kiter-
jesztése érdekében az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára ter-
mészetbeni támogatás biztosítása céljából háztartásonként 12.000,-Ft összegű költ-
ségvetési támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az igénylők számának
megfelelően. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31.

A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figye-
lembevételével kell kialakítani.

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

December  6-án  érkezett  Nyakacska  Zsolt  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjének  levele,  melyben  köszönetét  fejezi  ki  a
támogatásért,  melynek  köszönhetően  az  Akadémia  céljainak  megfelelően  tovább
végezheti munkáját. 

Egyéb információk: 

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

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a  Mester  cukrászda  és  a  Római  körút  8.  szám  közötti  korábban  felújított

útcsatlakozásában lévő vízmegállási probléma,
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- a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhelyek kérdésére adott válasz.

Gombos István alpolgármester úrnak:
- az Aratók szobor környezetének helyreállításával kapcsolatos válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a kórház környéki parkolási helyzettel, 
- az Aratók szobor környezetének helyreállításával kapcsolatos válasz.

Pintér Attila képviselő úrnak:
- az Élményfürdő üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások felhasználásával,
- a jelzőlámpák működésével kapcsolatos válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- DMJV területén szennyvíz és esővíz elvezetés tárgyában 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. december 07.    
              

                                                                              Cserna Gábor  s.k  
    polgármester
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