
  
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:

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  kapcsán  a  2019.11.13-án  kelt
beszámolóban rögzítettek állnak fent. 

A Kézilabda Akadémia fejlesztése kapcsán a 2019.11.13-án kelt  beszámolóban
rögzítettek állnak fent.

A  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  pályázat
kapcsán  a  Támogatási  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  dokumentáció
összeállítása van folyamatban.

Folyamatban  van  –  az  alapvetően  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály
gondozásában  zajló  -  két  elektromos  gépjármű  beszerzésére  irányuló  projekt
Támogató Okiratának módosítása. 

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. 

Kiemelendők a következők:

A  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése”  projekt
kapcsán  2020.01.24-én  érkezett  az  értesítés,  miszerint  megfelelt  a  jogosultsági
feltételeknek, és megkezdték a tartalmi értékelését.

Az MVP program 4 projektje előrehaladási jelentése beküldésre került (2019.12.31
időszakig bezárólag). 

Az Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektelem kapcsán
01.31-én megérkezett a 2020. évi támogatási előleg (1.979.616.995,- Ft).

Folyamatos volt  a pályázati  lehetőségek figyelése,  a nyilvántartások vezetése,  az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátása. Aktuális feladat a 2019. év zárása és a beruházások számviteli  üzembe
helyezése.

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 2020. január 14. napjától  február 05.
napjáig terjedő időszakban, a utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta összesen 2
alkalommal (2020. január 24-25-én 54 mikrogramm/m3 és 118 mikrogramm/m3) lépte



túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ezek közül  a  január  25-ei  118 mikrogramm/m3

szállópor koncentráció meghaladta a füstköd riasztási küszöbértéket, de mivel csak
egy napig tartott,  így a jogszabály alapján nem volt szükséges a szmoghelyzetről
szóló tájékoztatás kiadása. A január 24-ei 24 órás egészségügyi határérték túllépés
a füstköd tájékoztatási, illetve riasztási küszöbérték alatt volt. A PM10 szálló por és
más  légszennyező  anyagok  24  órás  átlagkoncentrációi  a  vizsgált  időszak  többi
részében nem érték el az egészségügyi határértéket.

Az év kezdete óta egy bizonyított  esetben tudtunk kiszabni  hulladékgazdálkodási
bírságot  magánszemély  részére,  hulladék  jogellenesen  történt  elhelyezéséért.  A
jogellenes  hulladéklerakás  a  Béke  városrészben  a  Tavasz  utcai  parkolóban  lévő
szelektív  hulladékgyűjtő  sziget  mellett  történt.  A  jogsértő  cselekményt  tanúkkal,
fényképfelvétellel bizonyítottuk, a lefényképezett gépjármű tulajdonosát a rendszám
alapján  az  FM  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatalától  kapott
adatszolgáltatás  alapján  sikerült  beazonosítani.  A  kiszabott  hulladékgazdálkodási
bírságról szóló határozat még nem jogerős. 
Egy  másik  bejelentett  esetben  bizonyítottság  hiányában  nem  volt  lehetőség  a
hatósági  eljárás  lefolytatására,  és  szankció  alkalmazására,  mivel  a  fényképen
szereplő gépjármű rendszáma a fotó rossz minősége miatt nem volt beazonosítható.
Így a gépjármű nyilvántartásból sem tudtak pontos adatokkal szolgálni a gépkocsi
tulajdonosáról. 

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2020. 01. 01. napjától 2020. 01.
31. napjáig

a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító  határo-
zatok száma

Elutasító  határoza-
tok száma

Egyéb intézkedések
száma (adatszolgál-
tatás,  végzés,  kör-
nyezettanulmány)

Összesen

727 2 120 849

2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 01. 01. napjától -
2020. 01. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 244
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Gyógyszerköltség támogatás 2 334

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 2 890

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 1 335

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 75

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 215

Gondozási támogatás 60

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 1 080

Védőháló 0

Összesen 10 233

3. Időskorúak támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben Karácsony ünnepe
alkalmából 5.000,-Ft egyösszegű támogatásban részesítette azt a dunaújvárosi beje-
lentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyévben a Magyar Államkincs-
tár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével –
ellátást folyósított, amennyiben ellátásának havi összege nem haladta meg a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.

A támogatást 10.808 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár részére
a Magyar Posta Zrt. 2019. december 23. napjáig kézbesítette.

Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósága által küldött listán nem szerepeltek, és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletében
lévő feltételeknek megfeleltek, 2020. 01. 02. napjától kérelmet nyújthattak be. A ké-
relmeket 2020. 01. 31. napjáig lehetett beadni.
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A megadott határidőig 64 kérelmet nyújtottak be a Szociális Osztályon. A beérkező
kérelmek feldolgozása és kifizetése folyamatban van.

4. 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 2020. 01. 01. napjától 2020. 01. 31. nap-
jáig összesen 225 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. 

2020. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig összesen 6 külső vetítés történt. 

5. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére 2020. január 31. határidővel adatot szolgáltat-
tunk a gyámhatósági  tevékenységünkről.  A 2019.  évben megállapított  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők,  valamint  hátrányos  és  halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált  gyermekek számát,  valamint a
szünidei étkeztetésre vonatkozó adatokat kellett megküldenünk.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Köznevelési rendelet) 29. § (2) bekezdése ér-
telmében az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a
jegyzőnek minden év január  31.  napjáig  rögzítenie kell  a köznevelés információs
rendszerben (KIR) a Köznevelési rendelet 22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja
szerinti adatokat.

A  rendelkezésre  álló  hátrányos  helyzetű  és  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámára
vonatkozó adatok a KIR-ben 2020. 01. 27. napján rögzítésre kerültek.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2020. január 23. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- Széchenyi I. köz forgalomkorlátozó oszlopok

Szepesi Attila képviselő úrnak:
- DSZSZ Kft. felszámolása

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.
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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, 2020. február 07.

  Pintér Tamás
  polgármester
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