
  
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

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
(498.256.000,- Ft) lehívását kezdeményeztük, hogy a beruházás befejezése akadály-
mentesen megtörténhessen. Jelenleg a kivitelezésnél 50%-os készültségi fok után
járunk. A létesítmény 2019 június végére készülhet el.  A Támogatási Szerződés 3.
sz. módosításával a kivitelezésre fordítható összeg mindösszesen 1.185.000.000,- Ft
lett a költségsorok átcsoportosításával. Így lehetőség van új székek beépítésére, va-
lamint a sportolói épületrész bútorozására is. A kiegészítő munkák a kivitelezői aján-
lat szerint mintegy nettó 142.010.638,- Ft-ot tesz ki. Ezért a Vállalkozási szerződés
módosítása vált szükségessé, mert a labdarúgó stadion teljes körű használatát bizto-
sító kiegészítő munkákra - új székekre és bútorozásra- van szükség. 

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
3.486.048.000,- Ft) lehívását kezdeményeztük, hogy a beruházás befejezése aka-
dálymentesen folytatódhasson. 

Időközben a kormány az 1088/2019. (III.5.) határozatával döntött a dunaújvárosi Ké-
zilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjának módosításáról. A támoga-
tási forrás összege nem változik (5.994.050.000,- Ft), de a megvalósítási program 
igen. Két ütemben fog megvalósulni a beruházás.

Az I. ütemben készülne el az új kézilabdacsarnok a meglévő csarnok teljes elbontá-
sával, a II. ütemben pedig szállás jellegű épületek és a meglévő kollégium felújítása
valósul meg. A 2017-2019. évi költségvetési forrást a 2019-2021. évi forrás sorokra
helyezik át. A megvalósítási program megváltozása miatt a folyamatban lévő az Óbu-
da Kft-vel. tervezési feladatok tárgyában kötött szerződés módosítása vált szüksé-
gessé. A vállalási összeg a módosítással nem változik, de a teljesítési határidők kito-
lódnak az akadályoztatás mértékének megfelelően. 2019. 06. hó végére kell az épí-
tési engedélyezési terveket elkészíteni. 

Vasmű út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilá-
gítás-fejlesztésével c. projekt:  A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak
támogatásáról  szóló 1004/2019. (I.18.)  Korm. határozat értelmében önkormányza-
tunknak 968 M Ft vissza nem térítendő költségvetési forrást különítettek el a Vasmű
út fejlesztésére, melyről megszületett a Támogatói Okirat (BMÖGF/261-1/2019), s a
támogatás teljes összege is jóváírásra került.



Osztályunk a korábbi közgyűlési döntések értelmében a beruházás tervezési felada-
taival a DVG Zrt.-t bízta meg, a műszaki ellenőri- és közbeszerzési feladatok ellátá-
sával pedig a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t. Előkészítés alatt van a projektmenedzs-
menti feladatok tárgyában kötendő szerződés.

A 2018. évi  helyi közösségi közlekedés támogatása pályázat kapcsán a KNYKK
Zrt.  megküldte  hiánypótlását  a  továbbutalt  támogatás  felhasználásáról,  mely
elszámolás a zárszámadásba kerül beépítésre.

A Dunaújvárosi  Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  közös konzorciumban megvalósítani
kívánt  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  című
pályázatunk  kapcsán  a  Támogatási  Szerződés  előkészítése  és  a  beadott
pályázatban szükséges módosítások végrehajtása, és a megvalósításra vonatkozó
konzorciumi szerződés előkészítése folyamatban vannak.

A Felső-Duna parton 2017 decemberében telepített „C” típusú sportpark jólteljesí-
tési garancia időszaka lejárt, hiba nem merült fel, így folyamatban van a biztosíték
összegének visszautalása.

A  Közreműködő  Szervezet  kérésére  korábbi  kedvezményezettként  a  TIOP-2.2.4-
09/1-2010-0024 „Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon
Kórházban” projekt kapcsán változásbejelentést készítünk az elkülönített bankszám-
la megszüntetésének utolsó lépéseként.

Folyamatos a szerződésállomány felvitele az ASP rendszerbe.

A Terület-  és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, valamint a
Modern  Városok  Programban  megvalósítandó  pályázatok  státuszáról  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  légszennyezés  mérő  állomás  adatai  alapján  a  PM10 szálló  por  24  órás
átlagkoncentrációja 2019. február 7-től március 12-ig terjedő időszakban összesen 5
alkalommal  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ekkor  végig  déli,  délnyugati
irányú, nagyon gyenge, időnként erősebb légmozgás, vagy szélcsend, vagy párás,
ködös  idő  volt  tapasztalható.  Ebben  az  időszakban  a  PM10 szálló  por  24  órás
átlagkoncentrációja egy alkalommal (02. 09-én 79 mikrogramm/m3) lépte túl a füstköd
tájékoztatási küszöbértéket, mely csak egy 24 órán keresztül tartott így a jogszabály
alapján  nem  kellett  lakossági  tájékoztatást  kiadni.  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.
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2019. évben is részt vettünk a „Te Szedd” - Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
országos  várostakarítási  akcióban,  melyet  ezúttal  az  Innovációs  és  Technológiai
Minisztérium szervezett. Regisztrálást követően 2019. március 19-én a polgármesteri
hivatal  16 dolgozója szabadította meg az elszórt hulladéktól a Szabadstrand és a
Szalki-sziget környékét.

A  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály  tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

2018. december 13-a és 2019. március 21-e közötti időszakban folytatódott a kátyúk
(271 db, 285,02 m2, br. 13.166.329,- Ft), megrongálódott/elhasználódott közlekedési
táblák helyreállítása (br. 4.907.649,- Ft), buszvárók karbantartása (br. 187.644,- Ft).
Egyéb elvégzett út,  járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások
helyreállítása: br. 39.459.867,- Ft.
Elvégzett burkolati jelek megújító és újak felfestése: br. 12.724.159,- Ft.
Hó- és síkosságmentesítési munkák: br. 194.623.517,- Ft.
Elvégzett beruházások: Fáy A. u. 1. és Római krt. 17. között aszfalt burkolatú járda
felújítása térkő burkolattal br. 6.619.931,- Ft; 
Derkovits  u.  16.  mögötti  aszfalt  burkolatú  járda  felújítása  aszfalt  burkolattal  br.
9.369.684,- Ft.

Parkolók építése, tervezése

Építési engedélyt kaptak az alábbi parkolóhelyek:
- A Szórád Márton úton a régi zöld SZTK környezetében tervezett parkolók
- A Vasmű út 47-57. előtt tervezett parkolóhelyek
- A Gábor Áron utcában tervezett parkolók
A tervek alapján a kivitelezésről szóló árajánlatokat megkértük a DVG Zrt-től.

Római városrészben kialakítható parkolóhelyek tanulmányterve: 
- A tanulmányterv végleges verziója elkészült. A tanulmányterv alapján egyesített

engedélyezési és kiviteli tervek készítésére kértünk árajánlatot a DVG Zrt-től.
Köztemető előtti út- és parkoló építés: 
- A tervek építési engedélye hamarosan lejár. Megkezdtük az engedély meghosz-

szabbításához szükséges tervezői és közmű nyilatkozatok beszerzését.

Gyalogos-átkelőhelyek

Az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett új gyalogos-átkelőhely és közvilá-
gításának kivitelezése kapcsán a munkaterületet átadtuk a Vállalkozó részére, a kivi-
telezés megkezdődhet.

Sárkány köz járda

A járda közvilágításának kiépítése kapcsán a munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek.
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Vasmű úti nyilvános illemhely felújítási pótmunkái –
műtárgy bontás, építés 1 686 225,- Ft
Kincskereső Tagóvoda függőeresz csatorna csere    543 211,- Ft
Liszt Ferenc kerti Bölcsőde öltöző és vezető iroda parketta felújítása 1 076 970,- Ft
Dunaújvárosi Óvoda Igazgatóság tetőtéri felülvilágítók bontása 1 931 825,- Ft
Római Városrészi Tagóvoda vezető sáv javítása    464 500,- Ft
Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók B. út 6/b. alatti épület
felújítási munkái 3 062 776,- Ft
ESZI Batsányi út 15/a alatti épület felújítási munkái 5 326 076,- Ft
ESZI Magyar út 32. alatti épület felújítási munkái 2 403 892,- Ft
Eszterlánc Tagóvoda esőelvezető részleges felújítási munkái    448 070,- Ft

Lakások felújítása: 
Tavasz u. 6. fszt. 4. 6 016 470,- Ft
Széchenyi 1. 3. 2. 4 342 068,- Ft
Kőris u. 12/a. 2. 3. gázkonvektor csere    169 804,- Ft
Kőris u. 13. fszt. 1. gázkonvektor csere    372 400,- Ft
Batsányi út 12/A 1. 8. 3 908 440,- Ft
Weiner krt. 4. 4. 5. 4 262 341,- Ft
Eszperantó út 1. 2. 5. 4 360 427,- Ft

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma
A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019. 02. 01. napjától 2019. 02. 
28. 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

442 2 49 493

2. Kifizetett támogatások 
A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2019.02.01.  napjától  -
2019.02.28. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban
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Megnevezés Teljesítés 
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Helyi lakásfenntartási támogatás 2 598

Gyógyszerköltség támogatás 2 312

Időskorúak támogatása 120

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 120

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 2 960

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 1 620

Születési támogatás 50

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 10 899

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. 
A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2019. 02. hónapban 432 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. február 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  2019.  évben
húsvét ünnepe alkalmából 5.000,-Ft egyösszegű támogatásban kell részesíteni
azt a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyév-
ben a Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a kiskorú árvaellátás-
ban részesülő kivételével – ellátást folyósít,  amennyiben ellátásának havi összege
nem  haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  hétszeresét,  jelenleg
199.500,-Ft-ot.

A Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatósága megküldte azon dunaújvá-
rosi polgárok listáját, akik részére nyugdíjszerű ellátást folyósítanak és nyugdíjuk a
199.500,-Ft-ot nem haladja meg. A lista feldolgozása folyamatban van.
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Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által  küldött  listán nem szerepelnek, és a Rendeletben lévő feltételeknek
megfelelnek, 2019. 04. 23. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket 2019. 05.
17. napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Február  20-án  érkezett  Somfai  Rezső,  a  Dunaújvárosi  Sporthorgász  Egyesület
elnökének levele, melyben köszönetét kifejezi az elmúlt évek anyagi támogatásáért,
valamint a Dunaújvárosi Kikötői-öböl északi részén a mederkotrás sikerességéért.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. február 14. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a Barátság városrészi volt nővérszálló rágcsálómentesítésével,
- a  József  Attila  utca  kordonnal  elzárt  területére  gépkocsival  való  behajtás

problémájával kapcsolatos válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Béke városrészi garázssoron lévő nyárfa,
- az Arany János Általános Iskola beázása kérdésére adott válasz.

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a  Széchenyi  István  és  Babits  Mihály  utcában  lévő  úthibák  kijavításával

kapcsolatos 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. március 14. 

Cserna  Gábor   s.k.
     polgármester
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