TÁJÉKOZTATÓ
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. június 12 – november 12.
Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése: A támogatási szerződés 4. sz.
módosítása aláírásra került 2019.06.17-én, hogy a beruházás teljes mértékben
elszámolható legyen. A labdarúgó stadion fejlesztés II. ütemére az illetékes
hatóságtól a használatbavételi engedélyt 2019.10.09-én megkapta az Önkormányzat
és 2019.10.10-én a létesítmény átadásra/ visszaadásra került az üzemeltető részére.
Az elszámolási feladatok (könyvvizsgálói feladatok, beruházás aktiválása, záró
beszámoló elkészítése stb.) vannak hátra, melynek elkészítésének és beadásának
végső határideje 2020.02.28.
A Kézilabda Akadémia fejlesztése: A jogerős építési engedélyt a Csarnok és a
Kollégium épületére is beszerezte az Önkormányzat (2019.07.13.) és feltételes
közbeszerzés is elindult a kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelező kiválasztására.
Időközben a Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása aláírásra került (2019.09.27.).
Az utolsó támogatási részlet is átutalásra került 2019.09.30-án az Önkormányzat
elkülönített számlájára, így a teljes támogatási összeg, mindösszesen br.
5.971.248.000,- Ft, forrás rendelkezésre áll.
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 06.24-én lépett hatályba a BMSK Zrt. mint megvalósító és az
önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodás. Ebben a felek
megállapodtak abban, hogy kifejezetten a futókör beruházáshoz az
önkormányzatnak 12 606 920 Ft-tal kell hozzájárulnia, ill. járulékos költségek is
várhatóak pl. régészeti megfigyelés. A beruházás időpontja a BMSK által lefolytatott
közbeszerzési eljárás függvénye, de várhatóan 2019-ben már nem kerül rá sor.
GINOP-7.1.6-16-2017-00007 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése című projekt konzorciumi szerződéseivel kapcsolatos tájékoztatás: Dunaújváros MJV Önkormányzat 2017 októberében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött támogatási kérelem benyújtására a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nkft.-vel, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (továbbiakban
MTÜ), Komárom Város Önkormányzatával, Nyergesújfalu Város Önkormányzatával
és Kölked Község Önkormányzatával. 2018 októberében az előbbiekben felsoroltakkal Dunaújváros MJV Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást
kötött a támogatásban részesített projekt megvalósítására. 2019-ben kormányzati
döntések következtében a Budavári Kft. jogutódja a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. lett. Az MTÜ helyét pedig a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. vette át.
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A szervezeti változások miatt a konzorciumi együttműködési megállapodásokat módosítani kellett, hogy a támogatási szerződés módosítása is megtörténjen. Az együttműködési megállapodások módosításait 2019 szeptemberének végén, októberének
elején írták alá a konzorciumi tagok.
A Dunaújvárosi Felsőoktatásért Alapítvánnyal közösen konzorciumban megvalósítani
kívánt, nyertes KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" című
pályázatunk kapcsán folytatódott a Támogatási Szerződés előkészítése és a
szükséges átdolgozások (június- szeptember). Minden hiánypótlási felhívásnak
eleget tettünk. A projekt tervezett időszaka 2019.09.01-2020.08.31, a
projekttevékenységek tehát már megkezdődtek. November 12-én került sor az első
tájékoztató előadásokra. A nyilvánosság biztosítása is megkezdődött, a város
honlapján aloldalt hoztunk létre.
A KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c. felhívásra szintén az egyetem alapítványával alakított konzorciumban teljes átdolgozást követően másodszorra is benyújtottuk pályázatunkat
2019.08.01-jén. Hiánypótlásokat teljesítettünk augusztusban. A jogosultsági feltételek teljesítve 19.09.05-én.
Azonosító száma, címe: KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi
klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban”
A KEHOP-3.1.2 konstrukcióban megjelent, komposztáló létesítését célzó pályázat 2017. óta tartó- előkészítése egyelőre szünetel, a pályázati ablak 2019 május óta
zárva van. A dokumentációt elsőként az NHKV Zrt. általi jóváhagyásra szükséges
előkészíteni. Az előkészítést a konzorciumot vezető NFP Programiroda koordinálja.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104, ASP rendszer bevezetését alátámasztó
projekt záró elszámolását, záró szakmai beszámolóját határidőre elkészítettük,
08.29-09.03 időszakban benyújtásra került, ennek feldolgozása folyamatban van. A 9
M Ft-os támogatásból 8 953 493 Ft-ot kívánunk elszámolni.
A 2019. évi Helyi közösségi közlekedés támogatását célzó pályázatot osztályunk
elkészítette, és határidőben, 08.22-én ill. 27-én benyújtásra került. Az októberi
döntés alapján 21 536 000 Ft támogatást nyertünk, melyet továbbutalni szükséges a
szolgáltatónak. A KNYKK Zrt. jogutódja a Volánbusz Zrt. lett október 1-jétől, így az
erről szóló megállapodást a jogutóddal szükséges megkötni. Jelenleg a Támogatói
Okirat kiállítása van folyamatban, a kapcsolódó feladatokat teljesítettük.
A Vasmű út fejlesztése (gépjármű- és gyalogos forgalmi út) beruházás műszaki
átadás-átvétele 11.11-én lezárult.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, a Modern
Városok Programban megvalósítandó-, valamint európai uniós és hazai
finanszírozású pályázatok státuszáról részletesen a mellékelt összefoglaló
táblázatban számolunk be.
Kiemelt esemény az időszakban a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése c. felhívásra történt pályázat előkészítése, majd benyújtása, amely a ZengőBongó és a Hétszínvirág Bölcsődék felújítását, -az előbbi intézmény esetében
férőhelybővítést is- céloz meg. A projekt száma, címe: TOP-6.2.1-19-DU1-201900001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése.
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A
benyújtás 08.30-án történt meg, tisztázó kérdések megválaszolása ill.
hiánypótlások zajlottak szeptemberben-októberben.
A TOP-MVP közfeladat ellátási szerződés alapján kifizetésre került a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft-nek a 2019. évi 1. előleg részlet (27 300 e).
Folyamatos volt a pályázati lehetőségek figyelése, a nyilvántartások vezetése, az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése, valamint a pénzügyigazdasági feladatok ellátása.
Osztályunk segítséget, információt nyújtott oktatási intézményekből érkező tanulók
részére esettanulmányaik írásában.
Környezetvédelemre és a környezetvédelmi osztály munkájára vonatkozó
információk:
A Köztársaság út 14. szám alatt lévő légszennyezés mérő állomás adatai alapján a
PM10 szálló por 24 órás átlagkoncentrációja a 2019. június 12-től november 12-ig
terjedő időszakban, a legutolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta, összesen 4
alkalommal (október 23-án: 60 mikrogramm/m 3, október 24-én: 90 mikrogramm/m 3,
október 25-én: 76 mikrogramm/m3, valamint október 27-én: 58 mikrogramm/m 3) lépte
túl az egészségügyi határértéket. A határérték túllépések közül az október 24-25-én
a szálló por 24 órás átlagkoncentrációja elérte a füstköd tájékoztatási küszöbértéket.
Ekkor a jogszabálynak megfelelően a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályának felhívására kiadtuk a lakosság számára a
füstködről szóló tájékoztatást a dunaújvárosi médiákban, valamint az önkormányzat
hivatalos honlapján. Ez a szmoghelyzet akkor országos jelenség volt, legfőképpen a
kedvezőtlen időjárási körülmények, a nagyon gyenge leszálló légmozgás és légköri
inverzió okozták. A meteorológiai viszonyok, elsősorban a szélirány és szélsebesség
megváltozásával, valamint a csapadékhullással Dunaújvárosban hamarabb kitisztult
a levegő, mint a többi szmoggal terhelt településen. 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 20. jubileumi alkalommal megrendezett „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási verseny eredményhirdetésére és a díjak átadására 2019. október 8-án
14 órától került sor a Városháza C szárnyában lévő házasságkötő és
rendezvényteremben. Az okleveleket és a díjakat ünnepélyes keretek között adtuk
át. Ebben az évben 77 pályázó 90 pályázatot nyújtott be (volt, aki több kategóriában
is indult). Aki már 5, 10, 15 illetve 20 éve folyamatosan részt vesz a virágosítási
versenyen, jubileumi díjjal és emléklappal köszöntük meg munkáját. 2019. évben 12
új pályázó is csatlakozott versenyünkhöz.
Ebben az évben következő 8 kategóriában lehetett 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
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A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer
soron következő 3 éves felülvizsgálati hitelesítő auditálására, valamint a
polgármesteri hivatal Környezetvédelmi Nyilatkozatának hitelesítésére 2019. június
19-én került sor, melynek eredményeképpen újabb 3 évre meghosszabbíthatta
polgármesteri hivatalunk az EMAS hitelesítését. A független hitelesítő a helyszíni
auditálás során magas színvonalúnak és követendőnek ítélte a hivatal
környezetvédelmi munkáját és a dolgozók környezettudatosságát. Az országos
környezetvédelmi hatóságtól 2019. szeptember 25-ei keltezéssel kaptuk kézhez, és
2023. január 13. napjáig érvényes. A nyomdai úton is kiadott Környezetvédelmi
Nyilatkozat az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.dunaujvaros.hu
környezetvédelem rovatában teljes terjedelmében olvasható.
Az Innovációs és Technológiai. Minisztérium felhívására, Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2019-ben is megszervezte az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap rendezvényeit ezúttal a Dunaújvárosi Egyetemmel közösen. A
rendezvény keretén belül a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi
programokat szervezte meg 2019. szeptember 16-22-ig:
2019. 09. 16. hétfő – 22. vasárnap „Tiszta utcák, tiszta terek” egy héten át tartó
takarítási akciót szerveztünk a város egész területén. Az önkéntes résztvevők
számára kesztyűk és zsákok kiosztása mellett az összegyűjtött hulladékok
elszállítását biztosította önkormányzatunk.
2019. 09. 16. hétfő „Városnézés Autómentesen” a városi főépítész, Szabó Imre a
„szocreál tanösvényen” vezette a túrát, a nevezetes épületeket mutatta be, illetve a
Modern Városok Program elemeit ismertette. Időpont:13 00 órától a Városháza térről
indult a közös séta.
2019. 09. 17. kedd „Zöld Nap a Dunaújvárosi Egyetemen”
20 perces ismeretterjesztő előadások, interaktív bemutatók, kvízjáték. Helyszín: az
Egyetem „A” épületében az A09 előadó teremben. Időpont: 8 30 – 1400 között. Az
alábbi előadások hangzottak el: Megnyitó - Dr. Nagy András, tudományos és kutatási
rektor helyettes, Energiatudatos szemléletmód egy hallgatói projektfeladat példáján Dr. Kővári Attila, Elektromobilitás napjainkban – Dr. Ágoston György, Új közlekedési
rendszerek az elektromobilitás jegyében – Dr. Veres Lajos, Alternatív hajtású
járművek karbantartási lehetőségei
- Dr. Budai Gábor, Globális környezeti
problémák napjainkban – Kovács-Bokor Éva.
„Campus túra” is szerepelt a programok között, a Dunaújvárosi Egyetem épületeinek
energiahatékonyság-növelésében szerepet játszó megoldásai, továbbá a könyvtár, a
laborok és a stúdió bemutatásával.
10:00 – 14:00 Sportnap volt Dunaújvárosi Egyetem hallgatói, kollégái részére az
egyetem sportcsarnokában.
8:30 – 14:00 Kiállítás volt az energiatudatosság jegyében az egyetem „A” épületében
(napelemes motor nyomkövető robot, elektromos autó és elektromos motorok, VR
szimulátor, IPAD játékok, giroszkópos robot, 3D nyomtató).
2019. 09. 18. szerda és 2019. 09. 19. csütörtök „Hivatali Zöld Nap Iskolák részére”
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló, Időpont:
900 – 1600 között előre bejelentkezés alapján történt. Bemutattuk az érdeklődők
számára környezetvédelmi csoportunk munkáját, előadásunkban nagy hangsúlyt
kapott az ésszerű környezethasználat valamint a hulladékgazdálkodás, a szemetelés
elleni küzdelem, a környezettudatos közlekedés is. A zajmérés jogi és gyakorlati
hátteréről, a zajszintmérő műszerről, a felszíni vizek vizsgálatához használt
spektrofotométerről és mikroszkópról, valamint a légszennyezési adatok
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beérkezéséről és kezeléséről kaptak tájékoztatást a diákok három állomáson.
Továbbá előkészített vízmintát vizsgálhattak meg a hivatal műszereinek a
segítségével, gyakorolhatták a „labormunka” alapjait (az ügyesek ajándékot illetve
környezeti állapotunkról szóló tájékoztató kiadványt kaptak).
A Dunaújvárosi
Egyetem bemutatót tartott, kiállításra került: külső égésű motor (Stirling-motor),
kvantum levitáció (Meissner Effektus) lebegő világító villanykörte.
2019. 09. 20. péntek „Autómentes Nap” Helyszín:Petőfi liget, Időpont: 900 – 1400
„Közlekedj ÖKOsan!” Óvodások aszfalt rajzversenye és környezetbarát
közlekedéssel kapcsolatos állomásai voltak elérhetők. „Kerékpáros ügyességi pálya”
amit bárki kipróbálhatott valamint a „Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Zöld
standja” Környezetvédelmi totó, érdekes kérdésekkel vártuk az érdeklődőket (a jól
kitöltők, és a jól teljesítők ajándékot kaptak). „Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
standja”(baleset mentes közlekedéssel kapcsolatos érdekes bemutatója, vetélkedője,
totója, bikesafe országos kerékpár regisztrációja állt az érdeklődők rendelkezésére).
„Dunaújvárosi Egyetem standja” kiállítás, bemutató: napelemes motor, nyomkövető
robot, elektromos autó, VR szimulátor, IPAD játékok, giroszkópos robot (a kiállított
eszközöket bárki kipróbálhatta). „Vertikál Zrt. standja” a szelektív hulladékgyűjtésről
feladatok, kreatív kézműves foglalkozás várta a kisebb korosztályt.
Szeptember 20-án, az Európai Autómentes Napon a KNYKK a helyi autóbusz járatait
mindenki számára térítésmentesen közlekedtette. Az egész héten mindösszesen
közel 6000 fő, vett részt a rendezvényeinken.
2019. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 1 125 000,- Ft rendkívüli
támogatást nyert az önkormányzat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
megrendezésére, melyet a rendezvények lebonyolítására, a versenyeken
eredményesen szereplők jutalmazására, adminisztrációs feladatok elvégzésére és
kiadványkészítésre használtunk fel.
2019. november 12-én a környezetvédelmi osztály munkatársai szakmai
előadásokkal vettek részt a Dunaújvárosi Egyetemen megrendezett „East-West
Cohesion” nemzetközi konferencián, ahol külön környezetvédelmi szekciót is
szerveztek „Egyetlen Föld –az élő bolygónk címmel, a KEHOP 5.4.1. azonos című,
energiatudatossági
szemléletformálás
pályázata
egyik
programpontjának
megvalósításaként. Angol és magyar nyelvű előadásaikban a PM 10 szálló por és a
szmoghelyzetek Dunaújvárosban, az EMAS és az energiatudatosság, valamint a
rekultivált hulladéklerakó monitoring adatairól számoltak be a hivatal
környezetvédelmi szakemberei az előadásaik során.
A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
1. Feldolgozott kérelmek száma
A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019. 06. 01. napjától 2019. 10.
31. napjáig
a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító határoza- Elutasító határozatok Egyéb

intézkedések Összesen
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tok száma

száma

száma (adatszolgáltatás, végzés, környezettanulmány)

3455

2

287

3744

2. Kifizetett támogatások
A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2019. 06. 01. napjától 2019. 10. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban
Megnevezés

Teljesítés

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)
Helyi lakásfenntartási támogatás

11 184

Gyógyszerköltség támogatás

11 190

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár

3 000

Hátralékkezelési támogatás

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély

1 905

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)
Születési támogatás

675

Iskolakezdési támogatás

900

Albérleti támogatás

195

Időskorúak támogatása

54 565

Gondozási támogatás

390

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

12 858

Első újszülött támogatása + járuléka
Mozijegy áfával
Védőháló

5 400
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Összesen

102 262

3. Rendkívüli iskolakezdési támogatás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. 08. 08-i Közgyűlésen döntött arról, hogy a dunaújvárosi családok általános iskolás gyermekei részére támogatást nyújt a beiskolázási terhek megkönnyítése érdekében.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítása megtörtént. A
rendelet 39/A. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a 2019/2020. tanévtől kezdődően a
Közgyűlés rendkívüli iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes
képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek)
részt.
A támogatás összege 6.000,-Ft gyermekenként.
A kérelmeket 2019. 08. 21. napjától 2019. 09. 30. napjáig lehetett benyújtani a Szoci ális Osztályon.
A megadott határidőig 1.708 kérelem érkezett és így 2.143 általános iskolás gyermek részesült támogatásban.
4. Időskorúak támogatása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. 09. 05-i Rendkívüli Közgyűlésén döntött arról, hogy a 2019. évben az idősek világnapja alkalmából (október
1.) - így a 2019. évben 3 alkalommal - egyösszegű 5.000-,Ft támogatást nyújt a dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára.
A módosított Rendelet 22. §-a alapján a 2019. évben az idősek világnapja 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 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 dunaújvárosi polgárok listáját, akik részére nyugdíjszerű ellátást folyósítanak és nyugdíjuk a
199.500,-Ft-ot nem haladja meg.
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A támogatást 10.867 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár részére
a Magyar Posta Zrt. kézbesítette.
Az 5.000,-Ft-os támogatás 2019. szeptember 30. napjáig minden érintett részére kipostázásra került.
Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött listán nem szerepeltek, és a Rendeletben lévő feltételeknek
megfeleltek, 2019. 10. 01. napjától kérelmet nyújthattak be. A kérelmeket 2019. 10.
31. napjáig lehetett beadni. Ezen határidőig 66 személy nyújtotta be kérelmét. Részükre a támogatás folyósítása folyamatban van.
A Rendelet 22. §-a értelmében Karácsony ünnepe alkalmából is egyösszegű,
5.000-,Ft-os támogatásban kell részesíteni a dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban
részesülőket (a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével) amennyiben nyugdíjuk
a 199.500,-Ft-ot nem haladja meg.
A Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatósága megküldte a karácsonyi támogatás kiutalásához szükséges listát. Az adatok feldolgozása folyamatban van.
5. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk
Önkormányzatunk természetbeni kulturális juttatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik a Szociális Osztály hatósági nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján valamilyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek.
A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2019. 06. 01. napjától 2019. 10. 31. napjáig összesen 1.481 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 összes adható mozijegyet, úgy a
fennmaradó jegyek összegének megfelelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézményekben.
2019. 06. 01. napjától 2019. 10. 31. napjáig összesen 26 külső vetítés történt.
6. Adatszolgáltatás
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az
általános iskolai felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási
hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található
települési önkormányzatok véleményét.
Dr. Sürü Renáta jegyző asszony 2019. szeptember 19. napján kelt megkeresésében
kérte – hivatkozva a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
vezetőjének DMJV Polgármesteri Hivatalához érkezett levelében foglalt kérésére – a
Szociális Osztály nyilvántartásában szereplő, Dunaújvárosban lakóhellyel, ennek hiá-
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nyában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, valamint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát intézményi bontásban.
Az adatszolgáltatást 2019. szeptember 23. napján dr. Sürü Renáta Jegyző Asszony
részére megküldtük.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Köznevelési rendelet) 29. § (2) bekezdése értelmében az adott év október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a
jegyzőnek minden év október 31-ig rögzítenie kell a köznevelés információs rendszerben (KIR) a Köznevelési rendelet 22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja szerin ti adatokat.
2019. 10. 24. napján a kért adatok rögzítése a KIR-ben megtörtént.
7. Szünidei gyermekétkeztetés
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondoskodást 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 Önkormányzata 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 kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt:
nyári szünet) szervezi meg.
Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Óvoda és tagintézményei, valamint a dunaújvárosi
bölcsődék a tavaszi, őszi és téli szünet ideje alatt nem tartanak zárva ezért ezen szü netek ideje alatt az ingyenes szünidei étkeztetést kiskorú általános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosítjuk.
A 2019. évi nyári és őszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről az arra jogosult rá szoruló kiskorú gyermekek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell.
NYÁRI SZÜNET
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A nyári szünet ideje alatt az ingyenes étkezést összesen 120 kiskorú gyermek törvényes képviselője kérelmezte.
Részükre az alábbi bontásban biztosítottuk az ingyenes étkezést:
Iskolás gyermekek
A 2019. év nyári tanítási szünet időtartama iskolás gyermekeknél 54 munkanap
volt:
2019. 06. 17. - 2019. 08. 31.
Ezen időszak alatt 42 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 41 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosította DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg főétkezést
Óvodás, bölcsődés gyermekek
Óvodás, illetve bölcsődés gyermekeknél a 2019. év nyári szünet időtartama 21
munkanap volt: 2019. 08. 01. - 2019. 08. 31.
Azok kérelmezhették erre az időszakra az étkeztetést, akik a fent megjelölt időszakban az ügyeletes óvodai és bölcsődei ellátást nem vették igénybe.
Ezen időszak alatt 12 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 25 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosította DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg főétkezést
ŐSZI SZÜNET
Az őszi szünidei ingyenes étkeztetést 38 kiskorú gyermek törvényes képviselője kérelmezte.
Részükre az alábbi bontásban biztosítottuk az ingyenes étkezést:
A 2019. év őszi tanítási szünet időtartama 4 munkanap volt: 2019. 10. 28. - 2019.
11. 01.
Ezen időszak alatt 22 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 16 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermek részére
biztosította DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg főétkezést
Az Önkormányzattal - a 228/2019. (03.20.) PM határozat alapján - megkötött szerződés szerint az étkeztetést a Ceka & Csoki Bt. biztosította az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)
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8. Téli rezsicsökkentés
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
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 költségvetési támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az igénybejelentések számának
megfelelő összegben, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
600.000,- forint támogatási összeget biztosítottak. A költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit támogatói okirat határozza
meg, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31.
A tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetekkel DMJV Önkormányzata a szerződéseket megkötötte és a jogosultak az igényelt tüzelőanyagot
12.000,-Ft értékben megkapták.
A gazdálkodó szervezetekkel az elszámolás folyamatban van.
Az önkormányzathoz eljuttatott támogatás felhasználásáról a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Igazgatósága felé 2020. 02. 14. napjáig kell elszámolni.
Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. június 20. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- Bem utca egyirányúsítása
Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- homokszínű KAREX típusú edények beszerzése
Cserni Béla képviselő úrnak:
- Fáy András utcai kézi hulladékgyűjtő edények megrendelése
Barta Endre képviselő úrnak:
- Vasmű úti tervezett felújításával kapcsolatos felvetés
A tájékoztató mellékletében találhatók továbbá DMJV Közgyűlése 2019. július 11.
napján tartott rendkívüli nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenlegi anyagi
helyzete
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Barta Endre képviselő úrnak:
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-IV.havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztató
Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
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. november 15.
Pintér Tamás
polgármester

