
  
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:

Szabó Imre városi főépítész április 2-án a polgármesteri hivatal dísztermében tartott
lakossági fórumot, amelynek a témája  a kiemelt beruházások (Élményfürdő és kör-
nyéke, valamint a Délivárosi úttól délre eső terület), a 6-os úton túl kertes területek és
a 2624/1 hrsz-ú ingatlan településrendezési eszközeinek módosításáról szóló egyez-
tetési anyag véleményezése.
A résztvevők több javaslatot is tettek. A lakossági fórumon részt vett a tervező is.

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 - ami az Önkormányzat rendelkezésére áll. Jelenleg a
kivitelezésnél 75%-os készültségi foknál járunk. A létesítmény 2019. június 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
3.486.048.000,- Ft) lehívását kezdeményeztük, hogy a beruházás befejezése aka-
dálymentesen  folytatódhasson.  A forrás  az  Önkormányzat  rendelkezésére  áll.  Az
Óbuda Kft.-vel a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került. Jelenleg
az építési engedélyezési tervek készítése van folyamatban.

A konzorciumi  formában megvalósuló a  Dunai  Limes Magyarországon UNESCO
Világörökség várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése c. GINOP-7.1.6-
16-2017-00007 pályázat kapcsán az Intercisa Castrum műemléki és tájrekonstrukció,
látogatóközpont  és  római  kőtár  engedélyezési  tervének  felülvizsgálata  és  kiviteli
tervének elkészítése feladattal  az önkormányzat a  C.S.Ő. Építésziroda Kft.-t  bízta
meg.

Vasmű út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilá-
gítás-fejlesztésével  c.  projekt:   Folyamatban  van  a  beruházás  tervezése  (DVG
Zrt.). A műszaki ellenőri- , a közbeszerzési- és projektmenedzsmenti feladatokat a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. látja el.

A Dunaújvárosi  Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  közös konzorciumban megvalósítani
kívánt  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  című
pályázatunk  kapcsán  megérkeztek  a  Támogatási  Szerződés  dokumentumai,
folyamatban van ennek, illetve a megvalósításról szóló konzorciumi megállapodás
előkészítése.



A  KEHOP-3.1.2  konstrukcióban megjelent,  komposztáló létesítését  célzó pályázat
előkészítése  folytatódott  a  konzorciumot  vezető  NFP  koordinálásával.  A  jelenleg
hatályos pályázati felhívás szerint a benyújtás végső határideje 05.15.

A  TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159 „A  dunaújvárosi  Arany  János  Iskolában  a  tanulói
laptop  program  megvalósítása  a  pedagógiai,  módszertani  reformot  támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében” c. lezárult pályázat kapcsán 03.22-
én megérkezett az értesítés a záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról.

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. március 13-tól április 9-ig terjedő időszakban összesen 3
alkalommal (március 13-án és április 3-4-én (66 és 65 mikrogramm/m3  ) lépte túl az
egészségügyi  határértéket.  Ekkor  végig  déli,  délnyugati  irányú,  nagyon  gyenge
légmozgás, vagy szélcsend és száraz, csapadékmentes időjárás volt tapasztalható.
Ebben az időszakban a PM10 szálló por 24 órás átlagkoncentrációja egy alkalommal
(03. 13-én 86 mikrogramm/m3) lépte túl a füstköd tájékoztatási küszöbértéket, mely
csak egy 24 órán keresztül  tartott  és  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.

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  végeztek  2
hónapig a mérési eredmények összehasonlítás céljából. Az elhelyezés célzottan a
déli ipari területhez közelebb történt. A mérőbusz a kén-dioxid, nitrogén-oxidok (NO x,
NO, NO2), szén-monoxid, ózon, szálló por (PM10, PM2,5) és benzol koncentrációját,
valamint  meteorológiai  adatokat  képes  mérni.  A  mérőbuszt  2  hónap  elteltével
áprilisban áthelyezték  a Vasmű főkapuhoz.  A kapott  adatokat  miután megkaptuk,
közzé tesszük majd a lakosság felé a tájékoztatóban.

A  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság  javaslata  alapján
2019.  évben  is  meghirdettük  a  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási
versenyt 20. jubileumi alkalommal. A jelentkezési lapokat és a pályázati feltételeket
közzétettük,  az  érintetteknek  megküldtük.  Ezen  kívül  a  nevezési  lapok  a
környezetvédelmi  szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve  az
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önkormányzat  hivatalos  honlapjáról  (www.dunaujvaros.hu)  letölthetők.  Ebben  az
évben következő 8 kategóriában lehet nevezni:

A legszebb közterületi lakossági előkert
A legszebb lakosság által virágosított ablak és/vagy franciaerkély
A legszebb lakosság által virágosított erkély
A legszebb lakosság által virágosított közterületi virágláda
A legszebb virágosított intézményudvar és/vagy homlokzat
A legszebb családi házas előkert 
A legszebb virágosított üzlet/vállalkozás előkert és/vagy homlokzat
A legszebb lakossági balkonkert/erkély fűszerkert

A  különböző  kategóriákban  az  első  3  helyezettet  díjazzuk.  Több  színvonalas
virágosított  helyszín  esetén  különdíjakat  adunk  ki.  A  benevezéshez  csatolni  kell
legalább egy db fényképet a virágosított részről (elektronikusan is beküldhető). Egy
virágosított  helyszínre  csak  egy  pályázat  nyújtható  be!  Az  azonos  helyszínre
beérkezett  több  pályázatot  egyként  kezeljük.  A  pályázatok  beadási  határideje  (a
beérkezés napja):  2019. augusztus 5. Az eredményhirdetés 2019. október végéig
várható.

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 26
zsák elszórt hulladékot gyűjtött össze a Szabadstrand és a Szalki-sziget környékén.

A  Víz  Világnapja  jegyében  a  környezetvédelmi  osztály  munkatársa  részt  vett  a
Széchenyi István Gimnáziumban 2019. március 22-én megrendezett „Kisbiológusok
Találkozója”  verseny  környezet-  és  természetvédelem  szekció  zsűrijének
munkájában.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019. 03. 01. napjától 2019. 03. 
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

323 0 37 360

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2019. 03. 01. napjától - 
2019. 03. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban
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Megnevezés Teljesítés 

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 412

Gyógyszerköltség támogatás 2 326

Időskorúak támogatása 54 630

Hátralékkezelési támogatás 0

Gondozási támogatás 120

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 410

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 675

Születési támogatás 100

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 62 792

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. 03. hónapban 370 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. 03. hónapban 5 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.
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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 támogatás kézbesítését 2019. március 27. napjával a Magyar Posta Zrt. megkezd-
te 10.924 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár részére. 
Az 5.000,-Ft-os támogatás 2019. április 18. napjáig minden érintett részére kipostá-
zásra kerül.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere köszöntő levelét 2019. április 1. nap-
ján kezdte meg a Magyar Posta Zrt. a támogatásban részesülők számára kézbesíte-
ni.

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.

5. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a és a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján a Központi Statisztikai Hivatal 1206-os nyomtatványán 2019. március 31. ha-
táridővel adatot szolgáltattunk a DMJV Önkormányzata által megállapított pénzben
és természetben nyújtható támogatásokról. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést kell készítenie. 
A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének 2. pontjában meghatáro-
zottakra hivatkozással DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Osztálya
megkereste hivatalunkat.
Kérésükre 2019. 03. 08. napján a gyermekvédelmi beszámoló elkészítéséhez adatot
szolgáltattunk a gyermekekhez kapcsolódó, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,
természetbeni ellátásokról, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők számáról, az ehhez kapcsolódó természetbeni támogatásokról, illetve a
szünidei ingyenes étkeztetésről.

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Március  20-án  érkezett  Orgovány  Zoltán,  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és
Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnökének  levele,  melyben  köszönetét  kifejezi
2019. március hónapban megrendezésre került drogprevenciós rendezvénysorozat
támogatásáért.

Egyéb információk: 
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A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. március 21. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- az Élményfürdő működéséhez szükséges költségekkel kapcsolatos válasz.

Cserni Béla képviselő úrnak:
- a római városrész területén új parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a  Palme  köz  2-4.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonú  épület  felújításával

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. április 12. 

    Cserna Gábor s.k.
     polgármester

6


