
  
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

Közbeszerzési   referensek tevékenységéhez kapcsolódó információk:

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.  volt.  Ajánlattevő  az  alkalmassági
követelményeket 2018. november 29-én megfelelően igazolta
Dunaújváros MJV Közgyűlése 651/2018. (XII.13..) határozatával döntött az eljárás
eredményének megállapításáról, melyben a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyze-
tűek Foglalkoztatásáért Nonprofit Kft.-t jelölte meg az eljárás nyertesének, tekintettel
arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a DHHF Du-
naújvárosi  Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért  Nonprofit  Kft-.,mint  Vállalkozó
között a Vállalkozási Keretszerződés 2018. december 18.-án aláírásra került. 

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 I. rész a
közvilágítási hálózat energia ellátására, a II. rész az önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok energia ellátására irányult.
Az eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) került le-
bonyolításra. Az eljáráshoz kapcsolódóan összefoglaló tájékoztatás került közzététel-
re az EKR-en keresztül 2018.11.15.-én. Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határ-
ideje 2018.11.23. 10.00 óra volt, mely határidőig 6 db gazdasági szereplő jelezte ér-
deklődését 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 melyek módosították az
eredeti ajánlattételi határidőt. A felkért gazdasági szereplők ajánlataikat 2018. 12.12.
11:00 óráig küldhették meg.  
A 2018.12.12. napján az EKR rendszerben közzétett bontási jegyzőkönyv alapján az
ajánlattételi  határidő  lejártáig,  mindkét  rész  esetében  5  db  ajánlat  érkezett.   Az
eljárás során 2018. december 15. napján hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor,
mely felhívásnak a felkért  gazdasági  szereplők a megjelölt  2018. december 19-ei
határidőig eleget tettek.
Az eljárás I. részére a közvilágítási hálózat energia ellátására vonatkozóan a legked-
vezőbb ajánlatot az E. ON Energiakereskedelmi Kft. adta. Ajánlattevő az alkalmassá-
gi követelmények és kizáró okok tekintetében a szükséges és előírt igazolásokat és
nyilatkozatokat benyújtotta.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezés-
re álló fedezeten felül volt, további fedezet biztosítására volt szükség. Dunaújváros
MJV Közgyűlése  11/2019.  (I.17.)  határozatával  döntött  az  eljárás  eredményének
megállapításáról, melyben az E. ON Energiakereskedelmi Kft.-t jelölte meg az eljárás
nyertesének, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánla-
tot, valamint döntött a további fedezet biztosításáról is.
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata,  mint  Megrendelő  és  az  E.  ON
Energiakereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  -.,mint  Vállalkozó  között  a
Villamosenergia-Kereskedelmi szerződés aláírása folyamatban van.

Az eljárás II. részére, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok villamos energia
ellátására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot   a CYEB Energiakereskedő Kft.
adta. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott ár a rendelkezésre álló fe-
dezeten felüli összeg volt, továbbá a szerződés megkötése nem  volt biztosítható a
közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontig, így ezen rész esetében az eljárás
eredménytelenné nyilvánítása vált szükségessé. 
Dunaújváros MJV Közgyűlése 12/2019. (I.17.) határozatával a fedezethiányra tekin-
tettel döntött az eljárás eredménytelenségének megállapításáról. 

Dunaújváros önkormányzati  tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villa-
mos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
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Dunaújváros MJV Önkormányzata a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás ke-
retében közbeszerzési eljárást indított  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
13/2019. (I.17.) számú határozata alapján. 
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) kerül lebonyolításra. Tárgyi eljárásban összefoglaló tájékoztatás került közzé-
tételre az EKR felületén 2019.01.22-én. Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határ-
ideje 2019.01.30., mely határidő letelte után az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok megküldésre kerülnek  majd az érdeklődő Gazdasági Szereplők ré-
szére. 

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése:  A támogatási szerződés 3. módosításá-
nak aláírása  megtörtént 2019.01.27-én. A fejlesztésre biztosított forrás 4. részlete
(br.498.256.000,-Ft) lehívását kezdeményeztük, hogy a beruházás befejezése aka-
dálymentesen  megtörténhessen.  Jelenleg  a  kivitelezésnél  50%-os készültségi  fok
után járunk. A létesítmény 2019. április- május végére készülhet el.
A  Kézilabda Akadémia tervezése folyamatban van.  A koncepciótervet  a  nyertes
Óbuda Kft. elkészítette. A támogatási szerződés 1. módosításának aláírása  megtör-
tént 2018.12.28-án. A fejlesztésre biztosított forrás 2. és 3. részletét (mindösszesen
br.  3.486.048.000,-  Ft)  lehívását  kezdeményeztük,  hogy  a  beruházás  befejezése
akadálymentesen folytatódhasson. 
A  2018.  évi  helyi  közösségi  közlekedés  támogatása pályázat  kapcsán  a
szolgáltatást biztosító KNYKK Zrt. határidőben beküldte a továbbutalt 22.314.000.- Ft
támogatásról szóló elszámolását önkormányzatunknak, melyet a zárszámadásunkba
fogunk beépíteni. 2019.01.31-én formai hiánypótlásra szólítottuk fel a szolgáltatót.

A Dunaújvárosi  Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  közös konzorciumban megvalósítani
kívánt  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  című
pályázatunk  lebonyolítására  elkülönített  bankszámlát  hoztunk  létre.  Jelenleg  a
Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentációt várjuk. 

A Jedlik Ányos Terv kereteiben megvalósult, 3 db e-töltőállomás telepítését megva-
lósító pályázatunk elszámolását és szakmai beszámolóját benyújtottuk 2019. 01.28-
án illetve 2019.01.31-én, ennek elfogadását követően az éves fenntartási jelentésről
szükséges majd egyeztetni az érintettekkel.

A 2018-ban megjelent hazai finanszírozású Bölcsődei fejlesztési program pályáza-
ti kiírás kapcsán a Humán Szolgáltatási Osztály kérésének megfelelően megvizsgál-
tuk a pályázati lehetőséget a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, ill. a DVG
Zrt. bevonásával. A maximálisan pályázható összeg 100 M Ft, melyből 30% önrészt
kellett volna biztosítani az önkormányzatnak. A DVG a városfejlesztésnek megküldött
árajánlata bruttó 116.881.162 Ft-ról szólt. Ennek értelmében max. 70 M Ft támoga-
tásban részesülhettünk volna min. 46.771.162 Ft saját forrás biztosítása mellett. Du-
naújváros 2019. évi költségvetéséből ekkora mértékű önrész nem biztosítható, ezért
az a döntés született, hogy a pályázatot nem nyújtja be az önkormányzat.

Folyamatos a szerződésállomány felvitele az ASP rendszerbe.
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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  Köztársaság  úton,  a  Dózsa  György  Általános  Iskola  udvarán  elhelyezett  az
automatikusan  működő  légszennyezés  mérő  állomáson  kívül  egy  mobil
légszennyezést  mérő  buszt  telepített  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályának mérőlaboratóriuma a Lorántffy iskola Lajos Király
krt.-on  lévő  tanműhelyének  udvarára.  Időszakos  referenciaméréseket  végeznek
néhány hétig/hónapig a mérési eredmények összehasonlítás céljából. Az elhelyezés
célzottan a déli ipari területhez közelebb történt. A mérőkocsi a kén-dioxid, nitrogén-
oxidok  (NOx,  NO,  NO2),  szén-monoxid,  ózon,  szálló  por  (PM10,  PM2,5)  és  benzol
koncentrációját,  valamint  meteorológiai  adatokat  képes  mérni.  A  kapott  adatokat
miután megkaptuk, publikálni fogjuk a lakosság felé a tájékoztatóban.

A  légszennyezés  mérő  állomás  adatai  alapján  a  PM10 szálló  por  24  órás
átlagkoncentrációja 2019. január 10-től február 6-ig terjedő időszakban összesen 5
alkalommal lépte túl, illetve érte el az egészségügyi határértéket. Ekkor végig déli,
délnyugati irányú, nagyon gyenge légmozgás, vagy szélcsend és párás, ködös idő
volt  tapasztalható.  Ebben  az  időszakban  a  PM10 szálló  por  24  órás
átlagkoncentrációja egyszer  sem érte el  a füstköd tájékoztatási küszöbértéket.  Az
egészségügyi  határérték  túllépések  időpontjaiban  más  településeken  sokkal
rosszabb volt a helyzet, mint városunkban. A meteorológiai viszonyok, elsősorban a
szélirány és szélsebesség megváltozásával,  valamint a csapadékhullással minden
esetben hamar kitisztult  városunk levegője.  A  fenti  időszakban a benzol  24 órás
átlagkoncentrációja egyszer sem érte el az egészségügyi határértéket.

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 tájékoztatót adtuk ki. 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. Az engedélyt Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi
Osztályunk adja ki a jegyző nevében és megbízásából.  Az illetékről szóló 1990. évi
XCIII.  törvény  XIII.  melléklete  alapján  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.”
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A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019.01.01. napjától 2019.01.31. 
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

922 2 53 977

2. Kifizetett támogatások 

A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2019.01.01.  napjától  -
2019.01.31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek: 

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 508

Gyógyszerköltség támogatás 2 246

Időskorúak támogatása 195

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 140

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 3 730

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 2 650

Születési támogatás 175

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 12 763

3. 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. 
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A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2019. 01. hónapban 403 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. 

2019. 01. hónapban 4 külső vetítés történt. 

4. 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 lehetett beadni. 2019. 01. 31. napjáig 63 kérelmet nyújtottak be a Szociá -
lis Osztályra, melyek elbírálásra kerültek és a jogosultak részére az 5000,- forintos
támogatás kiutalásra került.

5. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére 2019. január 31. határidővel adatot szolgáltat-
tunk a gyámhatósági  tevékenységünkről.  A 2018.  évben megállapított  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők,  valamint  hátrányos  és  halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált  gyermekek számát,  valamint  a
szünidei étkeztetésre vonatkozó adatokat kellett megküldenünk.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése értelmében a jegyző az adott év január 15-
én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év január 31-ig rögzíti a 22. §
(2) bekezdése e) pontja szerinti adatokat. A rendelkezésre álló hátrányos helyzetű és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos hely-
zetű  gyermekek,  tanulók  létszámára vonatkozó  adatok  KIR-ben történő rögzítése
megtörtént.

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Január 16-án érkezett Tóth Imre a Carissa Sportegyesület elnökének levele, mely
egyben beszámoló is a sportegyesület elmúlt évben folytatott tevékenységéről.
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Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. január 17. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- az  Árpád  utca  és  Bem utca  közlekedési  problémájával  kapcsolatos  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, 2019. február 08.    
              

                                                                             Cserna Gábor s.k.  
    polgármester
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