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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:

Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése:  a  kivitelezés  tovább  folytatódott  az
időjárás  függvényében. A  kivitelezési  munkák  2018.  áprilisában  kezdődtek,  év
végére a kivitelezés 50 %-nál tartott. A 1,396.512.000,-Ft támogatásból az 1. részlet
(498 millió Ft) és a 2. részlet (400 millió Ft) került kiutalásra. Időközben az NFM-től
átkerültek a sportfeladatok az EMMI-hez, jogutódváltozás és a költségek soron belüli
átcsoportosítása  végett  a  támogatási  szerződés  3.  módosításának  aláírása  van
folyamatban. A létesítmény 2019. április- május végére készülhet el.

A  Kézilabda Akadémia tervezése folyamatban van.  A koncepciótervet  a  nyertes
Óbuda Kft. elkészítette. Időközben az NFM-től átkerültek a sportfeladatok az EMMI-
hez,  jogutódváltozás  és  a  költségek  soron  belüli  átcsoportosítása  végett  a
támogatási  szerződés  módosításának  aláírása  van  folyamatban.  A  fejlesztés  I.
ütemében a  meglévő  csarnok  felújítása  és  az  új  csarnok  felépítése  valósul  meg
(várható  befejezés:  2019.  október),  a  II.  ütemben  pedig  a  meglévő  kollégium
felújítása, az új kollégium felépítése és a környezetrendezési munkák készülnek el.

A Dunaújvárosi  Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  közös konzorciumban megvalósítani
kívánt, 2016. IV. negyedévében benyújtott,  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen
Föld  -  az  élő  bolygónk"  című  pályázatunkat  támogatták,  a  megvalósításra  a  két
szervezet összesen 4.994.607 Ft-ot nyert. 

A  KEHOP-3.1.2  konstrukcióban megjelent,  komposztáló létesítését  célzó pályázat
előkészítése folyamatban van, itt önkormányzatunk konzorciumi tag lesz.

A Felső-Duna parti „C” típusú sportpark közvilágítás kiépítési munkáinak elvégzé-
sére önkormányzatunk a DVG Zrt.-t választotta, a vállalkozási szerződés aláírása fo-
lyamatban van.

A Jedlik Ányos Terv kereteiben megvalósult, e-töltőállomások telepítését megvalósí-
tó pályázatunk elszámolása és a szakmai beszámoló készítése folyamatban van.

A Magyar  Államkincstárnál  az elmúlt  hetekben összesen 17 kincstári  bankszámla
nyitását kezdeményeztük jogszabályi változás miatt, ebből 2 még folyamatban van.
Megtörtént a szerződésállomány felülvizsgálata, továbbá folyamatban van a befeje-
zett és befejezetlen beruházások áttekintése, előkészítése aktiválásra.



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

Fontos kiemelni,  hogy a több körös hiánypótlásokat követően mind a 12 darab, a
2018.  utolsó  negyedévében  benyújtott  TOP  projekt  kapcsán  megérkezett  a
támogatási  értesítés,  és  decemberben-januárban  megkezdődött  a  Támogatási
Szerződések megkötésének előkészítése (táblázatban jelölve).

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

Környezetvédelemre vonatkozó információk:

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap sikeres megszervezéséért városunk
önkormányzata  már  harmadik  alkalommal  nyerte  el  a  legjobb  szervezőknek  járó
díjat.  Elismerő  oklevelet  és  egy  jutalom  kerékpárt  kaptunk  az  Innovációs  és
Technológiai Minisztériumtól, melyet a környezetvédelmi osztály munkatársa vett át
2018. december 14-én Tóth Péter közlekedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár
úrtól.

Az automatikusan működő légszennyezés mérő állomás Városháza „B” épületének
oldalsó  homlokzatán  elhelyezett  közönségtájékoztató  táblájának  végleges
meghibásodása  miatt  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületének  homlokzatán
korábban elhelyezett  közönségtájékoztató táblából  az elektronikát az üzemeltetést
végző  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztálya
mérőlaboratóriumának  szakemberei  áthelyezték  a  Városházánál  működő  táblába,
így  az  iskola  homlokzatán  lévő  tábla  üzemeltetését  megszüntették.  Sajnos  az
eredményjelző táblák gyártója megszűnt, így tartós javításuk megoldhatatlan.
A légszennyezés mérő állomás adatai alapján a PM10 szálló por és a benzol 24 órás
átlagkoncentrációja  2018.  december  17-től  december  21-ig  terjedő  időszakban  5
alkalommal  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ekkor  végig  déli,  délnyugati
irányú,  időnként  gyenge  légmozgás  volt  tapasztalható.  December  21-én  a  PM10

szálló por 24 órás átlagkoncentrációja a füstköd riasztási küszöbértéket is átlépte, de
mivel a következő 24 órában a meteorológiai viszonyok, elsősorban a szélirány és
szélsebesség megváltozásával  kitisztult  a  város  levegője.  Ebben az esetben a a
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I. 4.) VM rendeletben foglaltak szerint nem
áll fenn a tájékoztatási kötelezettség a lakosság felé. A 2018. december 22-től 2019.
január 9-ig terjedő időszakban egyik légszennyező anyag tekintetében sem volt 24
órás egészségügyi határérték túllépés, bár január 8-án a déli szélmozgás hatására a
PM10 szálló por és a benzol szennyezőknél előfordultak rövid ideig tartó magas, órás
átlagkoncentrációk.  A  jogszabályban  órás  egészségügyi  határérték  nincs
megállapítva ezekre a légszennyező anyagokra.

2019. január 1. hatállyal a jegyzői hatáskörbe tartozó, engedély nélkül létesített, ásott
és  fúrt  talajvíz  kutak  vízügyi  fennmaradási  engedélyének  kiadására  vonatkozó
jogszabályok megváltoztak. Ezért a lakosság részére az alábbi tájékoztatót adtuk ki:
Abban  az  esetben,  ha  a  vízkivételt  biztosító  kút  vízjogi  engedély  nélkül  került
megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni.
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A  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.22.)
Kormányrendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  alapján  a  jegyző  engedélye
szükséges
a) olyan  kút  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez,  fennmaradásához  és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa)  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló
vízilétesítmények  védelméről  szóló  kormányrendelet szerint  kijelölt,  kijelölés  alatt
álló,  illetve  előzetesen  lehatárolt  belső,  külső  és  hidrogeológiai  védőidom,
védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel,
ab)  épülettel  vagy  annak  építésére  jogosító  hatósági  határozattal,  egyszerű
bejelentéssel  rendelkező  ingatlanon  van,  és  magánszemélyek  részéről  a  házi
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b)  az  ab)  pontban szereplő  házi  ivóvízigény  kielégítését  szolgáló  kúthoz  tartozó,
víztisztítási  feladatokat  ellátó  vízilétesítmény  létesítéséhez,  üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
A  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  dokumentáció  tartalmáról  szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a kérelem benyújtásához
formanyomtatványt  készítettünk,  ami  városunk  honlapjáról  letölthető
https://dunaujvaros.hu/kornyezetvedelmi_nyomtatvanyok  illetve  környezetvédelmi
szakcsoportunknál átvehető: 2400 Dunaújváros,  Városháza tér 1. IX. emelet 910-
912.  iroda.  A  kérelem  adatlapon  többek  között  feltüntettük  a  csatolandó
dokumentumok listáját is.

A kérelmet Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, Dr. Sürü Renáta részére kell
benyújtani.
Az  engedélyt  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztályunk  adja  ki  a
jegyző nevében és megbízásából.
Az  illetékről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  alapján:  „XIII.  Egyes  környezet-  és
természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek
1.  Az  alapeljárás  illetéke:  Ha  jogszabály  a  kérelemre  induló  környezet-  és
természetvédelmi,  valamint  vízügyi  közigazgatási  hatósági  eljárásokra  igazgatási
szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.”
A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII  törvény  29.  §  (7)  bekezdése  alapján:
„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) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018.12.01. napjától 2018.12.31.
napjáig a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:
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Megállapító határoza-
tok száma

Elutasító határozatok
száma

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

zettanulmány)

Összesen

253 0 54 307

2. Kifizetett támogatások
 
A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2018.12.01.  napjától  -
2018.12.31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 478

Gyógyszerköltség támogatás 2 380

Időskorúak támogatása 5

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 155

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 720

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 420

Születési támogatás 175

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 7 452

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.
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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-
tosította a gyermekek részére 2018. 12. 27. - 28. és 2019. 01. 02. napokon, 3 mun-
kanapon 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. 12. hónapban 540 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. 12. hónapban 2 külső vetítés történt. 

5. Időskorúak támogatása

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 lista alapján
a december első felében kifizetésre került 11.276 fő nyugdíjszerű ellátásban része-
sülő részére az 5.000,-Ft-os támogatás.
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 nyújthattak be. A kérelmeket 2019. 01.
31. napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

6. Téli rezsicsökkentés

A 2018. évben a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentés-
ben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
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felhasználó háztartások is egyszeri  természetbeni támogatásban részesülhetnek a
fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a felmérés keretében az igénybeje-
lentés végső határideje 2018. október 15. volt. A megadott határidőig 50 igénybeje-
lentő lapot nyújtottak be a Szociális Osztályon.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján és DMJV Polgármesteri hivatalához
megküldött eljárásrendnek megfelelően a Szociális Osztály az igénybejelentő nyilat -
kozatokat feldolgozta és a kért adatokról  a Belügyminisztériumot az ebr42 önkor-
mányzati információs rendszeren keresztül 2018. október 16. napján tájékoztatta. Az
összesített adatokat tartalmazó adatlapot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igaz-
gatóság Államháztartási Iroda részére eljuttattuk.
A 2018. évi 186. számú Közlönyben megjelent a Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm.
határozata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról, mely
meghatározza, hogy a Kormány háztartásonként 12.000,- forint összegű költségveté-
si támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az igénybejelentések számának
megfelelő összegben, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
600.000,-  forint  támogatási  összeget  biztosítanak.  A  költségvetési  támogatás  fel-
használásának  és  elszámolásának  részletes  feltételeit  támogatói  okirat  határozza
meg, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. 

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Január  3-án  érkezett  Mátyás  Gábor  a  Dunaferr  Sportegyesület  ügyvezető
igazgatójának  levele,  melyben  köszönetét  fejezi  ki  az  egész  éves  támogatásért,
valamint külön az úszószakosztály további anyagi támogatásáért.

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, 2019. január 11.    
              

                                                                           Cserna Gábor  s.k. 
    polgármester
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