
  
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:    

Időszak: 2019. április 9. – június 11.

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 Kivitelező akadályt közölt 2019.06.11-én. A tervezett befejezés ezért
előre láthatóan csúszni fog. A BMSK Zrt. mint menedzsment, műszaki ellenőr és le-
bonyolító tárgyalásokat folytat ez ügyben.

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 tervek elkészültek, a
központi építészeti tervtanács 2019.06.11-én tartott ülésén a tervet rendben találta,
elfogadta.  A tervet  az  Óbuda Kft.  beadta  építési  engedélyezésre,  mely  engedély
megszerzését követően a kivitelező kiválasztására (és kiviteli tervek elkészítésére)
fogjuk megindítani a közbeszerzési eljárást.

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 folyamatban van az Intercisa Castrum műemléki és
tájrekonstrukció,  látogatóközpont  és  római  kőtár  engedélyezési  tervének
felülvizsgálata  és  kiviteli  tervének  elkészítése,  valamint  megkezdődött  a
nyitórendezvény előkészítése, mely városunkban kerül megrendezésre.

A Vasmű út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna köz-
világítás-fejlesztésével c. projekt folytatódott, a kivitelezést a nyári hónapokra terve-
zik. A tervezési feladatokat a DVG Zrt., a műszaki ellenőri- , a közbeszerzési- és pro-
jektmenedzsmenti feladatokat pedig a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. látja el.

A  Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében 2018-ban nyert,
Március 15. térre tervezett „C” típusú sportpark és a Felső-Dunaparti sportpark köré
szánt  futókör  kapcsán folyamatban van a BMSK Zrt.  és  az önkormányzat  között
létrejövő együttműködési megállapodás aláírása.



A Felső-Duna parton a Batsányi u. mögött 2017 decemberében telepített, 8 sportesz-
közzel rendelkező „C” típusú sportpark közvilágítás kiépítési munkái (6 db kande-
láber) elkészültek, a műszaki átadás-átvétel hamarosan megtörténik. 

06.11-én benyújtásra került  az Intercisa Múzeummal és a Vasmű út 41. Irodaház
Kft.-vel  együttműködve  a  központi  költségvetési  forrású,  Muzeális  intézmények
szakmai  támogatására meghirdetett,  1.aa)  állandó  kiállítás  előkészítése,
létrehozása alcélra irányuló, „Város és városfejlesztés története” c. állandó kiállítás
létrehozása tárgyú pályázat (Kubinyi Ágoston Program). Tervezett összköltség 30
M Ft, 3 M Ft önrésszel.

A Dunaújvárosi Felsőoktatásért Alapítvánnyal közösen konzorciumban megvalósítani
kívánt  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  című
pályázatunk  valamennyi  támogatási  szerződéshez  szükséges  dokumentációt
elkészítettünk és megküldtünk a közreműködő szervezetnek.

A  KEHOP-1.2.1-18-2018-00014 "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban”  c.,  szintén az egyetem alapítványával  kon-
zorciumban megvalósítani kívánt pályázatunkat nem támogatták, azonban ha van rá
lehetőség, ismét be kívánjuk nyújtani a támogatási kérelmet. A megyei jogú városok
határideje 2019.08.01.

A  KEHOP-3.1.2  konstrukcióban megjelent,  komposztáló létesítését  célzó pályázat
előkészítése folytatódott  a  konzorciumot  vezető  NFP koordinálásával.  A pályázati
dokumentációt elsőként az NHKV Zrt. általi jóváhagyásra szükséges előkészíteni.

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104,  ASP  rendszer  bevezetését  alátámasztó
projekt a záráshoz közelít, minden az ütemterv szerint halad. Folyamatban van egy
újabb  módosítási-átcsoportosítási  igény  készítése.  A  Széchenyi  Programiroda
képviselője 06.11-én a hivatalba látogatott egyeztetésre.
 
A Terület-  és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, valamint a
Modern  Városok  Programban  megvalósítandó  pályázatok  státuszáról  a  mellékelt
összefoglaló  táblázatokban számolunk  be.  Kiemelt  esemény  az  időszakban  az
„Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása  c.  projekt  Támogatói
Okiratának  kiállítása  2019.06.03-ával,  melyben  rögzítésre  került,  hogy  a  fenti
projektelemek  megvalósítására  2019.  évben  900 000 000  Ft,  2020-ban  pedig
1 979 616 995 Ft támogatást kap Dunaújváros

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. április 10-től június 12-ig terjedő időszakban összesen 3
alkalommal  (április  11-én,  51  mikrogramm/m3)  és  április  25-26-án  n  (69  és  62
mikrogramm/m3) lépte túl  az egészségügyi  határértéket, de nem érte el  a füstköd
tájékoztatási  és  riasztási  küszöbértéket.  A  meteorológiai  viszonyok,  elsősorban  a
szélirány és szélsebesség megváltozásával,  valamint a csapadékhullással minden
esetben hamar kitisztult városunk levegője. 
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Az  azóta  eltelt  időszakban  a  szálló  por  24  órás  átlagkoncentrációja  és  más
szennyező  anyag  átlagkoncentrációja  sem  érte  el  az  egészségügyi  határértéket,
mélyen alatta voltak.

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.  Május végére a hatóság befejezte az
időszakos méréseket és elvitték a mérőbuszt más településre.

Még továbbra is lehet nevezni a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai
Bizottság  javaslata  alapján  2019.  évben  meghirdetett  „Virágos  Dunaújvárosért”
lakossági  virágosítási  versenyre,  melyre  20.  jubileumi  alkalommal  kerül  sor.  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  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.

A  X.  EMAS  Kerekasztal  országos  rendezvényén  részt  vett  a  környezetvédelmi
osztály  munkatársa,  melyet  2019.  május  2-án  Budapesten  a  FŐTÁV  Zrt.-nél
rendeztek  meg.  Dunaújváros  MJV  Polgármesteri  Hivatala  is  jubileumi  elismerő
oklevélben  részesült  a  KÖVET  Egyesület  a  Fenntartható  Gazdaságért  szervezet
vezetőségétől, melyet az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
15 Magyarországon való jelenléte alkalmából adtak át. 

A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
soron  következő  3  éves  felülvizsgálati  hitelesítő  auditálására,  valamint  a
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polgármesteri  hivatal  Környezetvédelmi Nyilatkozatának hitelesítésére 2019. június
19-én került sor, melynek eredményéről a későbbiekben fogunk beszámolni. 

Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály    tevékenységéhez  kapcsolódó
információk:

Megérkezett az első 60 db Urban típusú pad. A padok kihelyezését a körzeti képvise-
lők és városlakók kérését figyelembe véve rendeltük meg. A következő 60 db pad
várhatóan július végén érkezik meg.

Zöld területek tekintetében:
- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.
- Kaszálási munkák
- Rágcsálók elleni védekezés
- Köztéri platán és gesztenyefák kártevői elleni permetezés.

A Lajos király körút 11-13. előtt tervezett új gyalogos-átkelőhely kijelölési engedélye
véglegessé vált. Elkészült a létesítmény közvilágításának terve is.
A Gőzmalom utca útépítési terve megérkezett Osztályunkra. A létesítmény építési
engedélyezési eljárása folyamatban van.
A Járási Hivatal új épületének környezetében 4 helyszínen a parkoló építések kap-
csán a munkaterületet átadtuk a kivitelező DVG Zrt-nek; 3 helyszínen elindult a par-
kolók kivitelezése. A Táncsics Mihály utca 12. előtt tervezett 5 db parkolóhely kivite-
lezése be is fejeződött.
Új  parkolóhelyek  kivitelezése kezdődött  meg a Vasmű út  53-57.  előtt.  Az  építési
munkálatok során 6 db új parkolóhely kiépítése, és a meglévő gyalogos-átkelőhely
átalakítása történik meg.
Az Aranyvölgyi út - Köztársaság út kereszteződésében tervezett új gyalogos-átkelő-
hely kivitelezését a Vállalkozó készre jelentette, a létesítmény közvilágításának kiépí-
tése is megtörtént. A műszaki átadás-átvétel 2019. június 17-én várható. Elkészült a
Sárkány közben épület járda közvilágítása is.
Osztályunk az áprilisi  közgyűlési  döntést követően támogatási szerződést kötött  a
Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezettel az Október 23. tér 10-13. mögötti járda felújítá-
sára vonatkozóan. A munka a szerződéskötést követően megkezdődött, a járda fel-
újítás I. üteme már el készült.
Megérkezett Osztályunkra a Vasmű út 7-25. előtti parkoló építés kiviteli terve. Itt a
Vasmű út felújításával párhuzamosan, a meglévő párhuzamos parkolóhelyek helyett
45 °-os beállásúakat kiépítve 22 db új parkolóhely létesíthető.

Margaréta Tagóvoda földszintjén akadálymentes rámpa építési munkái 
2 784 500,- Ft
Dunaújvárosi Óvoda Igazgatóság és Margaréta Tagóvoda szélvédő portálok cseréje 
4 227 747,- Ft
Szabadság út 30. klub helyiség felújítása 
2 005 792,- Ft

Lakások felújítása: 
Római krt. 41.4.4 1 105 425,- Ft
Eszperantó u. 1.4.6.    492 484,- Ft
Esze T. u. 6.2.2 4 036 993,- Ft
Váci M. u. 7.3.4 5 498 805,- Ft
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2019. április 18-a és 2019. június 20-a közötti időszakban folytatódott a kátyúk (588
db, 926,11 m2, br. 44.525.810,-Ft), megrongálódott/elhasználódott közlekedési táb-
lák helyreállítása (br. 3.427.388,-Ft).
Egyéb elvégzett út,  járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások
helyreállítása: br. 46.656.127,-Ft.
Elvégzett burkolati jelek megújító és újak felfestése: br. 3.143.264,-Ft.
Elvégzett beruházások: Római krt. 17-41. sz. előtt aszfalt burkolatú járdán lévő dila-
tációs hézagok és kisebb süllyedések javítási munkái br. 2.981.885,-Ft; 
Római krt. 2-34/a.. sz. előtt aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb
süllyedések javítási munkái br. 4.671.147,-Ft.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019.04.01. napjától 2019.05.31. 
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

617 0 104 721

2. Kifizetett támogatások 

A  szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2019.04.01.  napjától  -
2019.05.31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 4 752

Gyógyszerköltség támogatás 4 578

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 880

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 1 045

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 375

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 78

Időskorúak támogatása 215
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Gondozási támogatás 230

Első újszülött támogatása + járuléka 422

Mozijegy áfával 2 160

Védőháló 20 000

Összesen 35 735

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. 04. és 05. hónapban összesen 641
db mozijegyet adtak ki. Az Önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum Kft. között létre-
jött szerződés alapján havonta 777 db mozijegy adható ki. Amennyiben nem veszik
igénybe az összes adható mozijegyet, úgy a fennmaradó jegyek összegének megfe-
lelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális
és gyermekjóléti intézményekben. 
2019. 04. és 05. hónapban összesen 10 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 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 nyújthattak be. A kérelmeket 2019. 05.
17. napjáig lehetett beadni. Ezen határidőig 49 személy nyújtotta be kérelmét. Ré-
szükre a támogatás folyósítása megtörtént.
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5. Adatszolgáltatás

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. mel-
léklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzat 2019. május 15-éig
módosíthatja a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat.
A Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján a rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetésének támogatás jogcíménél szükséges feltüntetni (2019. május 1-
jei napra vonatkozóan) 
- a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrá-
nyos helyzetű gyermekek valamint a
- településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek számát.
Az adatszolgáltatásra a Költségvetési és Pénzügyi Osztály kérte fel a Szociális Osz-
tályt.
A kért adatokat 2019. 05. 09. napján megküldtük a Költségvetési és Pénzügyi Osz-
tály részére.

6. 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 53/2019. (II.14.) számú határozata alapján a 2019. 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 2019. évi nyári szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről az arra jogosult rászoruló
gyermekek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell. 
A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 108 gyermek törvényes képviselője kérelmez-
te. 
- Hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
halmozottan hátrányos helyzetű 50, és
-  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  58 kiskorú  gyermek  veheti
igénybe a nyári szünidő alatt az ingyenes étkezést.
A nyári tanítási szünet időtartama iskolás gyermekeknél 54 munkanap: 2019. 06.
17. - 2019. 08. 31.
Ezen időszak alatt  39 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 38 rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja DMJV Önkormány-
zata az ingyenes déli meleg főétkezést
Óvodás,  illetve  bölcsődés gyermekeknél a  szünet  időtartama 21 munkanap:
2019. 08. 01. - 2019. 08. 31. Azok kérelmezhetik erre az időszakra az étkeztetést,
akik a fent megjelölt időszakban az ügyeletes óvodai és bölcsődei ellátást nem ve-
szik igénybe.
Ezen időszak alatt  11 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 20 rendszeres gyermekvé-
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delmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja DMJV Önkormány-
zata az ingyenes déli meleg főétkezést
Az Önkormányzattal - a 228/2019. (03.20.) PM határozat alapján - megkötött szerző-
dés szerint az étkeztetést a Ceka & Csoki Bt. biztosítja az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)

A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Május  10-én  érkezett  Prof.  Dr.  Prokopp  Mária,  mint  az  Eötvös  Loránd
Tudományegyetem  művészettörténész  professzorának  gratuláló  levele  városunk
modern Katolikus temploma jeles művészi üvegablakokkal való gazdagodásáért.

Május  16-án  érkezett  Koszi  Ferenc  a  Dunaújvárosi  Főiskola  Vízilabda  Egyesület
elnökének levele, melyben arról tájékoztat, hogy a Dunaújvárosi Egyetem- MAARSK
GRAPHICS felnőtt női csapata 2019-ben az országos női elsőosztályú bajnokságban
a 2. helyet szerezte meg.

Május 29-én érkezett Dr. Schrobár Hajnalka osztályvezető főorvos levele, melyben
kifejezi köszönetét a Magyar Rehabilitációs Társaság Fiatalok Fóruma elnevezésű
rendezvény lebonyolításához térítésmentesen biztosított hivatali Rendezvénytermét.

Június  3-án  érkezett  Matuska  Rita  az  Ezer  Lámpás  Éjszakája  Alapítvány
kommunikációs munkatársának köszönő levele a 9. Ezer Lámpás Éjszakája az Eltűnt
Gyermekekért éves rendezvény támogatásáért.

A  közgyűlés  2019.  április  18-ai  ülésén  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi
bizottságba  megválasztott  új,  nem  képviselő  bizottsági  tag  felvételt  nyert  a
köztartozásmentes adatbázisba.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. április  18. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Gombos István alpolgármester úrnak:
- a Nowa Huta téren új parkolóhelyek kialakításával,
- Barátság útján a Vasmű klub előtti járdaszakasz felújításával kapcsolatos válasz.

Hingyi László képviselő úrnak:
- a Fáklya utcában és a Tavasz utcában új parkolóhelyek kialakításával, 
- a  6-os  sz.  főút  Barackos utcai  útcsatlakozásra  való  biztonságosabb ráfordulás

érdekében,
- a Petőfi Sándor út 13. melletti szervízútra sorompó telepítése,
- a  Tavasz  utca  páratlan  oldalán  várakozni  tilos  közúti  jelzőtáblához  időkorlát

kihelyezésével,
- a Március 15. téren a Kresz pálya melletti járda felújításával, 
- a Lebuki-patakra átjáró kialakításával,
- a Magyar úton a Mondbach-kúria előtt kút melletti támfal sérülésével kapcsolatos

kérdéseire adott válasz.
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Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- a  Martinovics  Ignác  utca  24.  előtt  a  platánfa  gyökere  által  felnyomott  aszfalt

burkolatú járda javításával kapcsolatos válasz.
Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének rendben tartásával kapcsolatos

válasz.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- a Mátyás Király út 1-7. szám oldalán új parkolóhelyek kialakításával,
- építési területek kialakításával,
- a Hétvezér utca és Petőfi  Sándor utca kereszteződése előtti  szakasznál  közúti

jelzőtáblák kihelyezésével,
- a Bem és Árpád utcában burkolati hibák javításával, fekvőrendőr telepítésével, 
- az újtelepi városrész utcáira vonatkozó jelzőtáblák kihelyezésével,
- Katica Tagóvoda előtt út- és járda burkolat, korlát javításával,
- a  Szabadság  utca  3-25.  szám  közötti  járdaszakasz  felújításával  kapcsolatos

kérdésére adott válasz.

A tájékoztató mellékletében találhatók továbbá DMJV Közgyűlése 2019. május 30.
napján tartott rendkívüli nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Barta Endre képviselő úrnak:
- a  8.  napirendként  tárgyalt  előterjesztéshez  kapcsolódóan  az  1.500  M  Ft

felhalmozási célú hitel felhasználásával 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. június 14.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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