
  
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  és  a  Kézilabda  Akadémia fejlesztése
kapcsán a 11.13-án kelt beszámolóban rögzítettek állnak fent.

A 06.11-én benyújtott Muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett,
1.aa)  állandó  kiállítás  előkészítése,  létrehozása  alcélra  irányuló,  „Város  és
városfejlesztés története” c. állandó kiállítás létrehozása tárgyú pályázaton (Kubinyi
Ágoston Program).  Önkormányzatunk a 11.13-án közzétett eredménylista szerint
nem kapott támogatást.

A  KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban”  című,  a DUE egyetem alapítványával alakí-
tott konzorciumban benyújtott pályázat kapcsán a november végén érkezett tisztázó
kérdésekre határidőben, 12.02-én választ adtunk, a megfelelő átdolgozásokat meg-
tettük a partnerrel közösen.

A  2019. évi Helyi közösségi közlekedés támogatását célzó pályázaton nyert  21
536 000 Ft két részletben megérkezett,  majd határidőben továbbutalásra került  a
Volánbusz  Zrt-nek  (11.18,  12.05.).  Folyamatban  van  az  átadásról,  ill.  annak
elszámolásáról szóló megállapodás véglegesítése.

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. 

Folyamatban vannak a személyi változások miatti átadás-átvételek.

Kiemelendő, hogy a 
-  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
-  TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése
-  TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003  Vasvári  Pál  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése
Projektek  kapcsán  végzett  09.30-10.04  között  folyamatosan  zajlott  helyszíni
ellenőrzéshez kapcsolódó hiánypótlások beküldésre kerültek.

Folyamatos volt  a pályázati  lehetőségek figyelése,  a nyilvántartások vezetése,  az
adatszolgáltatások,  beszámolók  készítése  és  küldése,  valamint  a  pénzügyi-
gazdasági feladatok ellátása.



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. november 12-től december 11.
napjáig terjedő időszakban, a utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta, összesen 5
alkalommal (november 27-én: 52 mikrogramm/m3, november 28-án: 54 mikrogramm/
m3,  december  7-én:  53  mikrogramm/m3,  december  8-án:  50  mikrogramm/m3,
december 9-én: 59 mikrogramm/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Ezek az
egészségügyi  határérték  túllépések  nem  érték  el  a  füstköd  tájékoztatási,  illetve
riasztási  küszöbértéket.  A  PM10 szálló  por  24  órás  átlagkoncentrációja  és  más
légszennyező anyagok átlagkoncentrációja a vizsgált  időszak többi  részében nem
érték el az egészségügyi határértéket, mélyen alatta voltak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2019-ben  is  megrendezte  az  Európai  Mobilitási  Hét  és
Autómentes Nap rendezvényeit, melynek szervezői és lebonyolítói Dunaújváros MJV
Polgármesteri  Hivatal  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály
környezetvédelmi  szakcsoportjának  munkatársai  voltak.  Az  Innovációs  és
Technológiai Minisztérium meghívására a hivatal két környezetvédelmi munkatársa
2019.  december  16-án,  Budapesten  részt  vett  az  Európai  Mobilitási  Hét  és
Autómentes Nap országos tapasztalatairól  szóló  záró  konferencián,  és  felkérésre
Petrovickijné  dr.  Angerer  Ildikó  előadást  tartott  a  Dunaújvárosban  megtartott
rendezvényekről. Az előzetes visszajelzések alapján várhatóan Dunaújváros ismét
bekerül a legjobb szervező önkormányzatok közé, melyről az eseményt követően a
következőkben részletesen beszámolunk.  
2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 1 125 000,- Ft rendkívüli
támogatást nyert  az önkormányzat az Európai  Mobilitási  Hét  és Autómentes Nap
megrendezésére,  melyről  az  elszámolást  és  a  beszámolót  határidőn  belül
benyújtottuk.  A  rendkívüli  támogatás  utófinanszírozású,  az  elfogadott  elszámolást
követően kerül majd sor a támogatás önkormányzat számlájára történő átutalására.

Tájékoztatás  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulásról

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsa a  tagi  önkormányzatok által  delegált  új  tagokkal  2019.  november  25-én
megtartotta  alakuló  ülését  és  megkezdte  a  munkáját.  A  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásról  a  rendelkezésünkre  álló  adatok,
valamint  a  KDV Projektirodától  kapott  információk  alapján  az  alábbi  tájékoztatást
adjuk.

A hazai hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete és alapvetései

A  környezet  és  az  emberi  egészség  védelme  érdekében  szükséges a
hulladékképződés  és   a  hulladékgazdálkodás  káros  hatásainak  megelőzése,
csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak mérséklése és e
felhasználás hatékonyságának javítása.  Ezért a hazai hulladékgazdálkodás aktuális
állapotának  megfelelően  újra  átgondolt  hulladékgazdálkodási  célokat  kellett
meghatározni,  melyeknek  fő  irányai:  a  hulladék  lerakással  történő
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ártalmatlanításának  háttérbe  szorítása,  a  hulladékból  minél  több  hasznosítható
anyag  kinyerése,  a  hulladék  energetikai  hasznosításának  előtérbe  helyezése,  a
meglévő infrastruktúra minél jobb kihasználása, fejlesztése, a biológiailag lebomló
hulladék (zöldhulladék) kezelésének, komposztálásának megoldása. 

A társulás céljai, küldetése

A  társuló  önkormányzatok  célja  egy  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszer
létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek
biztosítása. 

Működési terület, településszám

A  Társulás  alakulásától,  azaz  2006.  évtől  több  változás  is  történt,  jelenleg  a
működési területe 5 megye területére (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Pest,
Tolna)  terjed  ki.  Az  érintett  településszám  144,  a  településeken  élő  lakosság
összesen 521 307 fő. 

Szervezeti felépítés

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási  Tanács.  A Társulási  Tanácsot  a társult

önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált  tagok  alkotják.  Minden  egyes

társult  önkormányzatot  1-1  tag  képviseli  a  Társulási  Tanácsban.  Tekintettel  a

Társulási  Tanács  tagjainak  nagy  számára  a  projekt  dinamikus  előrehaladását,  a

rugalmas  munkaszervezés  biztosítására  a  Társulási  Tanács  létrehozta  a  12  tagú

Társulási  Operatív  Tanácsot,  melynek  fő  feladata  a  Társulási  Tanács  elnöke

munkájának segítése.  A Tagok megállapodtak abban is,  hogy a Társulási  Tanács

ellenőrző-felügyelő szerveként  12 főből  álló  Felügyelő Bizottságot  hoznak létre.  A

Társulást  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok  és  más  hatóságok  előtt

általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. A Társulás alelnökei az

elnök munkáját segítik, illetve az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az

általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti.

Feladatok, tervek

Az  elmúlt  években  93  műszaki  védelemmel  nem  rendelkező  települési
hulladéklerakó rekultivációja történt meg több mint 8 milliárd forint  uniós és hazai
forrás  felhasználásával.  A  hulladékgazdálkodás  területén  2012.  évtől  óriási
változások történtek, amelyekhez a Társulásnak is alkalmazkodni kellett, fejlesztési
elképzeléseit a megváltozott jogszabályi, intézményrendszeri környezethez igazodva
kellett kialakítani. A tervek forrásoldalának biztosítására 2015. év őszén nyílt meg az
uniós  támogatások  pályázati  lehetősége.  A  jelenleg  hatályos  jogszabályi
előírásoknak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP)
konzorciumvezetővel  közösen  nyújtottunk  be  pályázatot  a  Nemzeti  Fejlesztési
Minisztérium KEHOP Irányító Hatóságához. Fejlesztési elképzeléseinket a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő
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Részvénytársaság  jóváhagyását  követően  az  Irányító  Hatóság  támogathatónak
ítélte,  és  2016.  év  júliusában  aláírták  a  támogatási  szerződést.  Az  előkészítő
munkák,  a  közbeszerzési  eljárások  lebonyolítása  majdnem  teljes  körűen
befejeződött, az eszközbeszerzések és a konkrét kivitelezési munkák megkezdődtek.
2 új komplex hulladékkezelő központ és 8 hulladékudvar épül, a vegyes települési
hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas 231 000 db edényzet és 89 db
jármű  valamint  19  db  egyéb  gép  kerül  beszerzésre  23,2 milliárd  forint
felhasználásával.
A  vegyesen  gyűjtött  hulladék  előkezelése érdekében  szükséges  egy  komplex
mechanikai  kezelőmű létesítése  Adonyban,  hogy  a  vegyes hulladék kezelésének
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán
át  az  RDF  (másodlagos  tüzelőanyag)-  előállításig,  valamint  az  előállított  anyag
tárolásáig.  Ebbe  a  kezelőműbe  kerül  majd  beszállításra  az  adonyi  térség  teljes
vegyeshulladék-mennyisége,  valamint  a  Székesfehérváron  és  környékén  gyűjtött
vegyes  hulladék  80  mm  feletti  frakciója,  amelynek  az  energetikai  hasznosítást
megelőzően  utóaprítása,  előkezelése  szükséges.  A  térségben  az  energetikai
hasznosítást  célzó  törekvéseket,  és  ezáltal  a  vegyesen  gyűjtött  hulladék
energetikailag  hasznosítható  frakciójának  ezen  térségbe  történő  központosított
összegyűjtését az erre irányuló energetikai hasznosítási lehetőségek indokolják. 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan  szükséges Székesfehérváron,  a  hulladéklerakó
mellett  egy  mechanikai  előkezelő-mű  létesítése,  amely  lehetővé  teszi  a
Székesfehérvár  környékén  képződött  vegyes  hulladék  esetében  a  80  mm  alatti
frakció  (ún.  B-frakció)  leválasztását.  Ezt  követően mozgópadlós  (walking-floor-os)
járművekkel  megtörténhet  a  80  mm  feletti  frakció  Adonyba  történő  szállítása.  A
helyben  maradó  80  mm  alatti,  magas  szervesanyag-tartalmú  frakció  biológiai
stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári
lerakóban  kerül  ártalmatlanításra.  Adott  esetben  további  fejlesztési  irányként
lehetőség van a B-frakció rekultivációs célra történő termékké nyilvánítására, vagy
további  tisztítást  követően  biogáz-üzemben  történő  felhasználásra.  A
Székesfehérváron  rendelkezésre  álló  szabad  lerakó-  kapacitásnak  köszönhetően
ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az Adony térségében képződő
80  mm  alatti  frakció  kezelése  helyben  történne  a  székesfehérvári  mintára.  Az
elkülönítetten gyűjtött  csomagolási  hulladékok kezelése  céljából  Székesfehérváron
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett
alapvetően  gépesített  rendszerrel  történne  az  anyagában  hasznosítható  frakció
leválogatása.  A  teljes  régió  elkülönítetten  gyűjtött  hulladékmennyisége  az  adonyi
ideiglenes gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerül a székesfehérvári válogatóműbe.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Adony térségéből Székesfehérvárra
történő szállítása a walking-floor járművek alkalmazásával a 80 mm feletti  vegyes
frakció  Székesfehérvárról  Adonyba  történő  szállításával  összehangolva  fog
megtörténni. 
 A  lomhulladékok  kezelését –  azaz  az  előválogatást,  valamint  a  minél  nagyobb
arányú  anyagában  történő  hasznosítást  –  a  székesfehérvári,  valamint  az  adonyi
újonnan létesülő kezelőművek biztosítják. 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek
érdekében  a  meglévő  gyűjtőszigetek  funkciót  váltanak,  így  az  üveghulladék
gyűjtésére lesznek elérhetők.
A  zöldhulladék  lerakásra  kerülő  részének  csökkentése  érdekében  fejleszteni
szükséges  a  komposztálókon  alkalmazott  berendezéseket,  így  a  gyűjtött
zöldhulladékból haszonanyagként szolgáló komposzt képződhet. 
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Az  Országos  Hulladékgazdálkodás  Közszolgáltatási  Tervben  előírtaknak  való
megfelelés  szempontjából  a  térség  hulladékgyűjtési-szállítási  rendszerének
fejlesztése  is indokolt.  Ennek magában kell  foglalnia mind az elkülönítetten, mind
pedig  a  vegyesen  gyűjtött  hulladékok  vonatkozásában  az  edényzet,  illetve  a
járműpark  fejlesztését,  valamint  új  hulladékudvarok  létesítését,  a  meglévők
fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően vegyes települési hulladék és
elkülönített  hulladék  gyűjtésére  alkalmas  edényzet  és  járművek  beszerzése  is
tervezett.  A  projektben  a  lakosság  részére  8  új  hulladékudvar  válik  elérhetővé
Budakeszi,  Dunaföldvár,  Dunaújváros,  Gárdony,  Mór,  Polgárdi,  Oroszlány  és
Székesfehérvár településeken.
A  Társulás  hulladékgazdálkodási  koncepciója  megvalósítását  szolgáló  projekt
mintegy  90  %-ban  uniós,  10%-ban  hazai,  központi  támogatás  felhasználásával
valósul meg.

Kapcsolat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval

Az önkormányzatok a vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében,
hogy  a  Társulás  által  megvalósítandó  egységes  hulladékgazdálkodási  rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind
jogilag,  mind  pénzügyileg,  mind  pedig  műszakilag  megfelelően  biztosított  legyen,
szilárdhulladék-gazdálkodási  közfeladatuk  ellátására  vonatkozó  feladat-  és
hatáskörüket  a  Társulásra  átruházták.  A  Társulás  a  szilárd  hulladékgazdálkodási
közfeladat  keretében  köteles  ellátni  a  Tagok  közigazgatási  területén  az
ingatlantulajdonosoknál  keletkező települési  szilárd hulladék kezelésére vonatkozó
hulladékkezelési  közszolgáltatás  szervezését  és  fenntartását.  A  hulladékkezelési
közszolgáltatás  szervezése  keretében  a  Társulás  feladatai  a  következők:  a
hulladékkezelési  közszolgáltató  kiválasztása,  szerződéskötés,  szerződés
felmondása,  a  települési  szilárdhulladék  ingatlantulajdonosoktól  történő
begyűjtésének,  elszállításának  szervezése,  a  települési  hulladék  kezelésének
szervezése, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. A hulladékkezelési
közszolgáltatás  fenntartása  keretében  a  Társulás  feladatai  a  következők:  a
szolgáltatóval  megkötött  közszolgáltatási  szerződésben  biztosítja  a  szolgáltatás
folyamatosságát.
A  Társulás  közszolgáltatási  szerződést  a  következő  közszolgáltatókkal  kötött:
Depónia  Hulladékkezelő  és  Településtisztasági  Nonprofit  Kft., VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit Zrt., DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.,  Alvállalkozók:  Oroszlányi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Zrt.,  Dunanett
Nonprofit Kft., VHG Nonprofit Kft., Kunépszolg Nonprofit Kft.

A hulladékgazdálkodás célszámai

2030-ra a települési hulladék 65%-os arányú újrahasználatra történő előkészítése és
újrafeldolgozása;  a  csomagolási  hulladék  75%-os  arányú  újrahasználatra  történő
előkészítése és újrafeldolgozása; a lerakásra kerülő települési hulladék arányának
maximum  10%-ra  történő  csökkentése;  az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék
lerakásának tilalma. 
A cél természetesen a teljes körű hasznosítás biztosítása, a körforgásos gazdaság
elérése, Azonban azt is látni kell, hogy ehhez nagyon sok feltételnek kell együttesen
teljesülnie,  melyek csak fokozatosan érhetők el.  A lakossági  hulladékok esetében
arra kell törekedni, hogy egységes elvek mentén működő nagyobb régiókat átfogó
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rendszerek működjenek,  mert  a  feldolgozáshoz szükséges anyagmennyiség és –
minőség csak így biztosítható.
A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a
települési hulladék szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását. A környezetvédelmi és
gazdaságossági  szempontok (és az EU irányelveknek történő megfelelés igénye)
azonban már rövidtávon sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat
lerakással  ártalmatlanítsuk.  Ezért  szükséges  a  hulladékok  elkülönített  gyűjtése,
utóválogatása és az újrahasznosítható anyagok feldolgozása. A hulladékhasznosítás
előtérbe helyezését határozta meg a hulladékgazdálkodási rendszer jelen fejlesztési
terve, amely mind az EU-, mind a magyar jogszabályi követelményeket szem előtt
tartva egy komplex hulladékgazdálkodási rendszert valósít meg a Közép-Duna Vidéki
Régióban a regionalitás elvének megfelelve.

A bezárt és a rekultivált hulladéklerakók helyzete

Az egykoron műszaki védelem nélkül létesült nem veszélyes hulladéklerakókat, így a
dunaújvárosi önkormányzat tulajdonában lévő Kisapostag külterületén elhelyezkedő
hulladéklerakót  2009.  júliusában  hatóságilag  bezárták.  A  Dunanett  Nonprofit  Kft.
üzemeltetésében  lévő  bezárt  hulladéklerakót  a  jövőben  rekultiválni  szükséges  a
Dunanett  Nkft.  nevére  szóló  egységes  környezethasználati  engedély  alapján.  Az
önkormányzat utógondozásában és monitorozásában lévő, a Kisapostag 03/41 és
03/43 hrsz. számon elhelyezkedő hulladéklerakó részt a KDV Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  a  KEOP  2.3.0./2F-2009-0001  pályázat  során  részben
rekultiválta, mely során a lerakó átmeneti záróréteget kapott.  Mivel a rekultivációs
engedély a rekultivációban részt vevő önkormányzatok nevére szól, így a Társulás
az  utógondozás  és  a  monitorozás  feladatait  teljes  mértékben  az  engedélyes
önkormányzatokra hárította. Ennek keretében a részben rekultivált hulladéklerakón
minden  évben  meg  kell  méretni  a  talajvíz  figyelő  kutak  vízszintjét,  és  minden,
jogszabályban előírt  szennyezőanyag komponens talajvízben lévő koncentrációját.
Ezen kívül  méretni  kell  a hulladéktest éves szintsüllyedését,  valamint a keletkező
depóniagáz összetételét. A meteorológiai adatokat, köztük a csapadék és párolgás
adatokat gyűjteni, elemezni kell, a lerakó területét évente legalább kétszer kaszáltatni
és  gyommentesíteni  szükséges  a  hatósági  engedély  alapján.  A  kapott
eredményekről minden évben március 1-ig összefoglaló jelentést kell  készíteni és
beküldeni  a  környezetvédelmi  hatóságnak.  Fontos  tény,  hogy  a  rekultivációs
engedélyben  2022.  június  30.  napján  lejár  a  határidő  a  végleges  záróréteg
kialakítására. Mivel a KEOP pályázat már évekkel ezelőtt lezárult, így jelenleg nem
áll  rendelkezésre  pályázati  forrás  a  végleges záróréteg kialakítására.  A Társulási
megállapodás  szerint  a  rekultiváció,  így  a  záróréteg  kialakítása  a  Társulás
feladatkörébe  tartozik.  Az  engedélyes  viszont  az  önkormányzat.  A  Társuláshoz
többször intéztünk írásbeli kérdést ebben az ügyben, de idáig nem kaptunk olyan
választ, mely közelebb vitt volna a megoldáshoz.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019. 11. 01. napjától 2019. 11.
30. napjáig

a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:
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Megállapító  határo-
zatok száma

Elutasító  határoza-
tok száma

Egyéb  intézkedé-
sek  száma  (adat-
szolgáltatás,  vég-
zés,  környezetta-
nulmány)

Összesen

440 1 25 466

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2019. 11. 01. napjától -
2019. 11. 30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 208

Gyógyszerköltség támogatás 2 326

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 610

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 240

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 150

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 39

Időskorúak támogatása 54 175

Gondozási támogatás 60

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 6
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Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 60 894

4. Időskorúak támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. 09. 05-i Rendkívüli Köz-
gyűlésén döntött arról, hogy a 2019. évben 3 alkalommal - egyösszegű 5.000-,Ft tá-
mogatást nyújt a dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. 

A módosított Rendelet 22. §-a alapján a 2019. évben Karácsony 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 részesülő kivételével – ellá-
tást 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  10.808 dunaújvárosi  nyugdíjszerű  ellátásban részesülő
polgár részére a Magyar Posta Zrt. 2019. december 3. napján megkezdte.

Az 5.000,-Ft-os támogatás 2019. december 23. napjáig minden érintett részére ki-
postázásra kerül.

Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósága által küldött listán nem szerepelnek, és a Rendeletben lévő feltételeknek
megfelelnek, 2020. 01. 02. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket 2020. 01.
31. napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

5. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk

Önkormányzatunk  természetbeni  kulturális  juttatásként  nyújtja  2014.  szeptembere
óta az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik a Szociális Osztály ha-
tósági nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján vala-
milyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek. 

A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2019. 11. 01. napjától 2019. 11. 30. nap-
jáig összesen 369 db mozijegyet adtak ki. Az Önkormányzat és a Dózsa MoziCent-
rum  Kft.  között  létrejött  szerződés  alapján  havonta  777  db  mozijegy  adható  ki.
Amennyiben nem veszik igénybe az összes adható mozijegyet, úgy a fennmaradó je-
gyek összegének megfelelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvá-
rosban működő szociális és gyermekjóléti intézményekben. 

2019. 11. 01. napjától 2019. 11. 30. napjáig összesen 4 külső vetítés történt. 
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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 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 személyes gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szó-
ló 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 mi-
niszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartá-
sának időtartama alatti  munkanapokon,  valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munka-
napon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 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 középisko-
lás gyermekek részére biztosítjuk.

A 2019. évi téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről az arra jogosult rászoruló
kiskorú gyermekek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell. 

Az téli szünidei ingyenes étkeztetést 38 kiskorú gyermek törvényes képviselője ké-
relmezte. 

Részükre az alábbi bontásban biztosítjuk az ingyenes étkezést:

A 2019. év téli tanítási szünet időtartama alatt 22 hátrányos helyzetű és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 16
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve közép-
iskolás gyermek részére biztosítja DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg fő-
étkezést

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.)
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Egyéb információk: 

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

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- buszmegálló áthelyezése

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. december 13.

   Pintér Tamás
   polgármester
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