
  
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 a

meghozott polgármesteri döntésekről

2020. február – 2020. július

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  befejeződött,  az  elszámolási  (záró)
feladatokat a DVN Zrt.- mint projektmendzsmenti feladatokra és a záró beszámoló
elkészítésére  megbízott-  beadta  a  Támogató  minisztérium  felé.  Visszaigazolást
még nem kaptunk a minisztériumtól.

A Kézilabda Akadémia fejlesztése kapcsán a Csarnok (I.ütem) és Kollégium (II.
ütem)  épületére  vonatkozóan  a  kivitelező  kiválasztására  és  kiviteli  tervek
elkészítésére szóló feltételes közbeszerzési eljárások lezajlottak. Nyertes kivitelezők
ki lettek hirdetve. A beadott  ajánlatok alapján a programnak megfelelő beruházás
többletforrást  igényel.  DMJV  Önkormányzata  nevében  DVN  Zrt.  előkészítette  a
minisztérium  felé  a  többletforrás  igényről  szóló  megalapozó  dokumentumot  és
megkereső levelet. Az MKSZ ajánlásával- állásfoglalásával lehet további döntést
hozni,  melyre  választ  kaptunk  az  MKSZ-től  2020.  06.29-én.  Ezzel  az
állásfoglalással és a megalapozó dokumentummal lehet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé fordulni ez ügyben.

A  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  pályázat
kapcsán  a  Támogatási  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  dokumentációt  a
konzorciumi  partnerrel  együtt  összeállítottuk  és  megküldtük  a  Közreműködő
Szervezetnek  határidőben  03.09-én,  több  körös  hiánypótlást  és  átdolgozásokat
követően  a  Támogatási  Szerződés  2020.04.16-ával  hatályba  lépett,  a  100  %-os
támogatási előleg megérkezett. A projekt 2019 novembere óta zajlik, a koronavírus
miatt  a  rendezvények  átütemezése  szükséges,  ill.  3  hónap  automatikus
hosszabbítást  kaptunk,  a  megvalósítás  a  KEHOP-1.2.1  projekttel  párhuzamosan
történik, mivel összefügg a két projekt.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás  Dunaújvárosban: átdolgozások,  hiánypótlások  folyamatosan
zajlottak konzorciumi szinten a DFA Alapítvánnyal közösen a vizsgált időszakban.
Nyerési értesítés érkezett 2020.03.24-én, a város 16.495.495 Ft támogatást kapott.
A projekt egyszerűsített eljárásrendű, a Támogatói Okirat hatályba lépett 2020.06.23-
án, a támogatási előleg is megérkezett, az önkormányzatnak konzorciumvezetőként
10.615.395 Ft-ot folyósítottak.

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104,  ASP  rendszer  bevezetését  támogató
projekt  kapcsán  folyamatosan  zajlottak  a  hiánypótlási  feladatok  március-  április-
májusban. Elfogadták valamennyi módosítási kérelmet, majd a záró beszámolót és
elszámolást: 2020.05.22-én. A 9 M Ft támogatást szinte hiánytalanul felhasználtuk.



A  Nemzeti  Szabadidős-  Egészség  Sportpark  program  keretében  megvalósított
projektünkben (egy darab kültéri sportpark, egy darab futókör) a lebonyolító a BMSK
Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelezési szerződést azt követően kötik meg a nyertes
ajánlattevővel,  hogy  az  állami  támogatási  döntés  megszületik,  mely  a  beruházás
forrásául szolgál.

A  2019.  évi  helyi  közösségi  közlekedési  normatív  támogatás  kapcsán  beadott
zárszámadási  beszámolót  elfogadták  júniusban,  a  2020.  évi  pályázati  kiírás  még
nem jelent meg.

A  GZR-T-Ö-2016-0073  „Elektromos  töltőállomások  kiépítése  Dunaújvárosban”
(Jedlik Ányos Terv konstrukció): a 2019. januárban beadott záró szakmai beszámoló
és elszámolás kapcsán hiánypótlás érkezett,  melyet május és június hónapokban
teljesítettünk. Egyeztetés szükséges a zárási és a 2023-ig tartó fenntartási feladatok
kapcsán az érintett osztályokkal.

A Vasmű út felújításának lehetőségeit tovább vizsgálva saját forrásból elkészült a
tender terv, mely a zöldfelületi tanulmánytervet és az ahhoz kapcsolódó közterületi
elemek kiviteli tervét tartalmazza.

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
megvalósítására  1 100  Millió  Ft  támogatást  ítéltek  meg  a  támogatási  feltételek
teljesítése mellett. (02.27.), a támogatási szerződés megkötésre került 06.11-én. A
projekt a Zengő-Bongó és a Hétszínvirág Bölcsődék korszerűsítését célozza meg. 

A  TOP-6.2.1  -15-DU1-2016-00001  Makk  Marci  Megújul  projektzáró  helyszíni
ellenőrzésére került sor 2020.03.03-04-én.

TOP-6.1.5.-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvá-
rosban” – Budai Nagy Antal út érintett útfelújítási szakaszának munkaterület átadása  2020.
június közepén megtörtént.

A Dózsa Mozi centrum elkészült (TOP-6.5.1-16-1 energetikai projekt, TOP-6.3.2 Zöld Város
projetk), tervezett nyitása július 15.

Az  MVP keretében „A vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” projekt  és
„Fabó Éva Uszoda beruházás megvalósítása” projekt záró beszámolója beadásra került
Támogató felé.

Szálloda és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Köz-
pont  mellett  tárgyú projekt  kapcsán hatályba lépett  az 1.  szerződésmódosítás:  egy évvel
hosszabbításra került 2021.12.31-éig.

A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése projekt esetében elfogadták a 2. Támogatói okirat
módosítást, a projekt fizikai zárásának határideje 2020.12.31-ére módosult.

A Víziközmű-hálózat fejlesztése projektnél a 2. módosítás lépett hatályba, a projekt zárásá-
nak időpontja 2021.03.31-ére módosult.
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Folyamatos volt  a pályázati  lehetőségek figyelése,  a nyilvántartások vezetése,  az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése, 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  2020.  február  05.  napjától  2020.  július  7.  napjáig
terjedő időszakban,  az utolsó  közgyűlési  tájékoztató leadása óta összesen 6 alkalommal
(2020.  február  9-én  57  mikrogramm/m3),  február  16-17-én  65  mikrogramm/m3  illetve  67
mikrogramm/m3),  március  27-én  (65  mikrogramm/m3),  április  3-án  (67  mikrogramm/m3),
továbbá  június  5-én  (56  mikrogramm/m3)  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ez  az
összesen  6  alkalommal  történt  24  órás  egészségügyi  határérték  túllépés  nem érte  el  a
füstköd tájékoztatási, illetve riasztási küszöbértéket. A PM10 szálló por és más légszennyező
anyagok  24  órás  átlagkoncentrációi  a  vizsgált  időszak  többi  részében  nem  érték  el  az
egészségügyi határértéket.

A közgyűlés utolsó rendes ülése óta három személy ellen vetettünk ki hulladékgazdálkodási
bírságot jogellenesen közterületen elhelyezett, elhagyott hulladék miatt.

A környezetvédelmi osztály  munkatársai 2020.  február 18-án részt  vettek Budapesten az
Agrárminisztérium és a KÖVET Egyesület  XI.  EMAS kerekasztal  szakmai rendezvényen,
ahol  konkrét  javaslatokat  is  tettek  a  környezetvédelmi  vezetési  és  hitelesítési  rendszer
bevezetésének  szervezetek  körében  történő  népszerűsítésére,  ösztönző  rendszer
kidolgozására,  különböző  hatósági  díj  kedvezmények  biztosítására,  motivációs  eszközök
alkalmazására.

Dunaújváros lakossága részére tájékoztató adtunk ki a korábban engedély nélkül létesült fúrt
és  ásott  kutak  vízjogi  fennmaradási  engedélyezésében  bekövetkezett  változásokról.  A
változás  egyik  lényeges  eleme,  hogy  ettől  az  évtől  kedve  az  eljárás  illetékmentes.  Az
engedélykérelmek benyújtási határidejét időközben a vonatkozó jogszabály módosításával
2023.  december  31.  napjáig  meghosszabbították.  A  tájékoztató  és  az  engedélykérelem
nyomtatványok letölthetők a www.dunaujvaros.hu önkormányzati hivatalos honlapról.

A Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján, polgármesteri határozattal
2020.  évben  már  21.  alkalommal  hirdettük  meg  a  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági
virágosítási  versenyt.  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.  Indokolt  esetben  kategóriánként  több  2.  és  3.
helyezett díjat is oda lehet ítélni. A benevezéshez csatolni kell legalább egy db fényképet a
virágosított  részről  (elektronikusan  is  beküldhető).  Egy  virágosított  helyszínre  csak  egy
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pályázat nyújtható be! Az azonos helyszínre beérkezett több pályázatot egyként kezeljük. A
pályázatok beadási határideje (a beérkezés napja):  2020. július 30. Az eredményhirdetés
2020. október végéig várható.

Az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és
Hitelesítési Rendszer soron következő felügyeleti hitelesítő auditálására 2020. június 18-án
került sor. A felügyeleti hitelesítő ellenőrzés ebben az évben is sikerrel zárult, a független,
akkreditált hitelesítő megállapította, hogy az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalban
magas  színvonalú  a  környezetvédelmi  tevékenység.  Az  önkormányzat  és  hivatala
környezetvédelmi  teljesítménye  kiváló,  a  munkatársak  környezettudatossága  pedig
követendő. A sikeres felügyeleti ellenőrzést követően a 2019. lezárt évről szóló hitelesített
Környezetvédelmi  Nyilatkozatot  aláírás  után  beküldjük  az  országos  környezetvédelmi
hatóságnak.

A környezeti állapotról szóló tájékoztató kiadvány a jóváhagyás után nyomdakész állapotba
került, bizottsági véleményezést és polgármesteri döntést követően megküldjük kivitelezésre
a nyomdának. Jóváhagyást követően 200 példányban tervezzük kiadni, mivel 100 példány
nagyon  kevésnek  bizonyult.  A  kiadvány  újrahasznosított,  környezetbarát  papírra  lesz
nyomtatva  és  párhuzamosan  Dunaújváros  hivatalos  honlapján  elektronikus  formában  is
közzétesszük.  A  tájékoztatót  minden  önkormányzati  képviselően,  a  polgármesteri  hivatal
osztályainak,  minden  dunaújvárosi  oktatási  intézménynek,  a  könyvtárnak,  nagyobb
vállalatoknak is meg fogjuk küldeni.

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 876/2019. (XII.23.) ha-
tározatával „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni vé-
dekezési munkák ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény (továbbiakban: Kbt.)  113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
(ismételt) lefolytatását határozta el.
A közbeszerzési eljárás két részből álló eljárásként került megindításra, melyből az
egyik  rész  a  rágcsálómentesítés  ellátására,  a  másik  rész  a  fürkészdarázs  irtás
ellátására irányult.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. 
Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz
2020.01.21. 10:00 óráig 4 db, azaz négy ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő a bontást követően a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően
hiánypótlására hívta fel az ajánlattevőket, valamint ezzel egy időben a Kbt. 72. § (1)
bekezdésében  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  indoklást  kért  a  megajánlás
megalapozottságának kétséget kizáró megállapítása érdekében.
A  benyújtott  árindoklással  Ajánlattevő  nem  támasztotta  alá  vállalását  olyan
részletezettséggel, hogy azzal igazolja a felolvasólapon tett  megajánlását, ezért a
fenti  okok miatt ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
figyelemmel  arra,  hogy  Ajánlatkérő  a  Kbt.-ben  foglaltakra  tekintettel  nem élhet  a
kettős árindoklás-kéréssel.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 191/2020. (II.28.) határozata alapján
a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  eljárás  eredményéről  szóló  döntés
meghozatalát  megelőzően  az  értékelési  szempontokra  figyelemmel
legkedvezőbbnek  tekinthető  ajánlattévőt  felhívtuk  a  kizáró  okok  és  alkalmassági
követelmények  tekintetében  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt  igazolások
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benyújtására, aki ennek a megadott határidőn belül eleget tett. Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Közgyűlése  146/2020.  (III.26.)  határozatával  döntött  a  közbeszerzési
eljárás  eredményének megállapításáról,  így  a  szerződés 2020.  április  15.  napján
mindkét fél által aláírásra került.
A  megkötött  szerződés  módosítására  irányuló  előterjesztést  a  Közgyűlés  2020.
június 30. napján tárgyalta. 

„Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  147/2020.  (III.26.)
határozatával  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási
szerződés  keretében”  tárgyban  a  Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. 
Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján  az ajánlattételi határidőig, azaz
2020.06.05 10:00 óráig 2 db, azaz kettő ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő  a  benyújtott  ajánlatok  áttanulmányozását  követően  több  alkalommal
hiányok  pótlására,  illetőleg  az  ajánlatokban  található  ellentmondások  feloldására
hívta fel ajánlattevőket.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát  megelőzően  a  legjobb  ár  –  érték  arányú  megajánlást  tartalmazó
ajánlatot benyújtó  ajánlattevőt  nem  hívta  fel  a  kizáró  okok  és  az  alkalmassági
követelmények  tekintetében  a  felhívásban  előírt  igazolások,  nyilatkozatok
benyújtására,  tekintettel  arra,  hogy  ajánlattevő  által  ezen  igazoló  dokumentumok
csatolásra  kerültek  az  ajánlatához,  mely  igazolások  megfelelőek,  azokkal
kapcsolatban  hiánypótlás  és  felvilágosítás  nyújtás  kérés  kiküldésére  nem  volt
szükség.
A  közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására  irányuló  előterjesztést  a
Közgyűlés 2020. július 16. napján tárgyalja.

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  148/2020.  (III.26.)
határozatával  „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyban a Kbt. 81. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. 
Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján  az ajánlattételi határidőig, azaz
2020.06.05 10:00 óráig 2 db, azaz kettő ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő  a  benyújtott  ajánlatok  áttanulmányozását  követően  több  alkalommal
hiányok  pótlására,  illetőleg  az  ajánlatokban  található  ellentmondások  feloldására
hívta fel ajánlattevőket.
A  közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására  irányuló  előterjesztést
előreláthatólag a Közgyűlés 2020. július 16. napján tárgyalja.
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Városüzemeltetési és Beruházási Osztályra vonatkozó feladatok:

A Petőfi Liget pavilon környéki padok felújítása megtörtént. (deszkák felújítása). A raktáron
lévő padok és kukák kihelyezése folyamatosan megrendelések alapján történik. 

Zöld területek tekintetében:

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.

- Kaszálási munkák

- Rágcsálók elleni védekezés

- Növénykazetták gyommentesítése

- Köztéri platán és gesztenyefák kártevői elleni permetezés

- Hársfa ültetés a Vasmű úton

Alkotás u. 8-9. sz. alatti volt védőnői tanácsadóban kialakításra került a 11. sz. gyermek házi-
orvosi körzet rendelője (10.281.168,-Ft)
Aranyalma tagóvodában felszerelésre került 2 nagyobb teljesítményű elektromos vízmelegí-
tő, elkészült az emeleti felpúposodott járólap cseréje, a tornaszobában az elavult lámpates-
tek cseréje, valamint a kopott parketta felújítása. (4.241.075,-Ft)
Két közgyűlés közötti időszakban folytatódott a kátyúk (836 db, 1423,84 m2, br. 77.098.884,-
Ft), megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása (br. 8.624.450,-Ft).
Egyéb elvégzett út, járda- és lépcsőkarbantartások, süllyedések és beszakadások helyreállí-
tása: br. 44.181.62,-Ft.

Burkolati jelek I. ütemének felfestése megkezdődött június második felében. Havonkénti tel-
jesítésigazolással.

Folyamatos a gépi és a kézi burkolt felületek takarítása. Homokozók homokpótlása megtör-
tént. 

A Szent István úti szennyvízátemelő felújítási munkáinak előkészületeit végzi az osztály. Ár-
ajánlatok bekérése, műszaki tartalom összeállítása. 

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2020. 03. 01. napjától 2020. 06.
30. napjáig 

a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító  határo-
zatok száma

Elutasító  határoza-
tok száma

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

Összesen

1007 1 198 1206
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2. Kifizetett támogatások

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 03. 01. napjától -
2020. 06. 30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 8 802 000

Gyógyszerköltség támogatás 8 986 000

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 2 240 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 915 000

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 300 000

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 0

Gondozási támogatás 215 000

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 952 500

Védőháló 0

Összesen 22 410 500

3. Szünidei gyermekétkeztetés
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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 a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szó-
ló 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. évben, a szünidei gyermekét-
keztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő vagy más törvé-
nyes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, va-
lamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

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, valamint a
2020.  évben a koronavírus okán kialakult  veszélyhelyzet  miatt  Dunaújvárosban a
nyári szünet ideje alatt sem zárnak be, ezért a 2020. évben a tavaszi és a nyári szün-
idő alatt az ingyenes szünidei étkeztetést az Önkormányzat a kiskorú általános, illet-
ve középiskolás gyermekek részére biztosította, illetve biztosítja.

A 2020. évi tavaszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 264, a nyári szünidei in-
gyenes étkezés lehetőségéről 328 jogosult rászoruló kiskorú gyermek törvényes kép-
viselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 

A tavaszi szünidei ingyenes étkeztetést 39 kiskorú gyermek törvényes képviselője
kérelmezte. 

A 2020. év tavaszi tanítási szünet időtartama alatt 24 hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, va-
lamit 15 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve
középiskolás gyermek részére biztosította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az ingyenes déli meleg főétkezést.

A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 2020. 07. 03. napjáig 64 kiskorú gyermek tör-
vényes képviselője kérelmezte. 

A 2020. év nyári tanítási szünet időtartama alatt 36 hátrányos helyzetű és rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit
28 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve kö-
zépiskolás gyermek részére biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az ingyenes déli meleg főétkezést.

Az Önkormányzattal - a 220/2020. (II.16.) Polgármesteri Határozata alapján - megkö-
tött szerződés szerint az étkeztetést a Gasztro-Life Kft. biztosítja az alábbi helyszí-
nen:
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CAMPUS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. 

4. Rendkívüli gyógyszerköltség támogatás és rendkívüli helyi lakásfenntartási
támogatás

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében
megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendeleté-
ben 2020. 03. 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A koronavírus okán kialakult veszélyhelyzetre tekintettel az ügyfelek és az ügyinté-
zők védelme érdekében Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 8/2020. (III.
19.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11/A. §. (1) és
a 19/A. §. (1) bekezdései alapján a 2020. 03. 01 – 2020. 06. 30. időszak között lejáró
helyi lakásfenntartási támogatásokat 233 ügyfél részére, valamint a gyógyszerkölt-
ség támogatásokat 270 ügyfél részére hivatalból meghosszabbítottuk 2020. 08. 31.
napjáig.

Fentiek miatt 503 ügyfélnek e két támogatás iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje
alatt nem kellett benyújtania.

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kap-
csolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet so-
rán elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (továbbiakban:
88/2020.  (IV.5.)  Korm.  rendelet)  8.  §-a  értelmében  a  rendelet  hatálybalépésekor
(2020. április 6.) fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet hatályvesztésének hónapját köve-
tő második hónap végéig.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 70. § (2) bekezdése alapján a 2020. már-
cius 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre  való  jogosultság,  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzet  fennállását
megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2020. augusztus 31. napjáig.

A fenti  jogszabályokra tekintettel  41 kiskorú gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságának időtartamát, valamint ebből 16 kiskorú gyermek
hátrányos helyzetének fennállását és 1 gyermek halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását hosszabbítottuk meg 2020. 08. 31. napjáig. 

Adóhatósági osztályra vonatkozó információk:

Adóhatóságunk a két közgyűlés közötti időszakban, - a veszélyhelyzet idején otthoni
munkavégzés keretében - az alábbi feladatokat látta el.
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Az  ASP  rendszer  dolgozók  otthoni  gépére  történő  telepítésével  az  adóhatósági
munka  távmunkával  is  jól  működött.  Ezt  nagyban  elősegítette,  hogy  adózóink
jelentős  része  elektronikus  ügyintézésre  kötelezett,  illetve  további  ügyfeleink  is
előnyben részesítik ezt az ügyintézési formát. 
A személyes ügyintézést is maradéktalanul biztosítottuk adózóink számára.
Ügyfeleink  minden  szükséges  tájékoztatást  megkaptak,  akár  honlapunkon,  akár
telefonon vagy e-mail üzenet formájában.

A Magyar Államkincstár felé eleget tettünk a jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségeinknek, valamint megfelelően gondoskodtunk a 3. havi gépjárműadó
bevétel megosztásáról és átutalásáról, majd a kormány döntését követően a teljes
összeg  átutalásáról.  Határidőre  megtörtént  az  I.  negyedéves  illetékbevételnek  a
Magyar Államkincstár számlájára, valamint a 3. hónapban az önkormányzat idegen
bevételek  elszámolási  számlájára  teljesített  befizetéseknek  a  kimutató  szerv  felé
történő utalása.
Otthoni munkavégzés keretében elvégeztük az ASP Adó szakrendszerben a Magyar
Államkincstár által  kiadott  útmutató szerint  az I.  negyedéves zárást.  A szükséges
adatokat a Költségvetési-és Pénzügyi Osztály felé továbbítottuk.
Adóvégrehajtás keretében a NAV felé április hónapban 410.441.307 Ft, júniusban
518.264.591 Ft hátralék került átadásra adóvisszatartás céljából.
202  db  adó  visszaigénylési  kérelem  került  benyújtásra  hatóságunkhoz.  Ehhez
kapcsolódóan 16 db tájékoztató levél, 6 db felhívás, 23 db határozat, 17 db végzés
került kiküldésre az ügyfelek részére.
A könyvelés folyamatos, naprakész volt ez időszak alatt is. Az adószámlák között 80
esetben került rendezésre, átkönyvelésre befizetés, kérelem alapján.

Az  iparűzési  adóbevallás  benyújtásának  törvényi  határideje  május  31-e.  A
vállalkozások terheinek könnyítése érdekében meghozott kormánydöntések egyike
az  adóbevallási  határidőt  szeptember  31-éig  meghosszabbította.  A  vállalkozások
többsége élt a lehetőséggel, ezért a mai napig az adóbevallásra kötelezettek 65 %-
ának, azaz 2494 vállalkozásnak a bevallása érkezett be hatóságunkhoz.
A  hibásan  teljesített  bevallásokkal  és  bejelentésekkel  kapcsolatosan  279  db
tájékoztató levelet küldtünk ki.
Iparűzési adóval kapcsolatos felhívásra 50 eseten került sor.

Az adózók közül 14-en nyújtottak be a fizetendő adóelőleg módosítására kérelmet
azzal,  hogy  számításaik  szerint  az  ez  évi  adófizetési  kötelezettségük  várhatóan
elmarad a múlt évi adó összegétől. 
Jogszabályban előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének eleget  téve a NAV 2826
adóalany  esetében  küldött  iparűzési  adóval  kapcsolatos  adatváltozásról,  új
vállalkozás indításáról adatot.
Építményadó adatbejelentés 230 adózótól érkezett.  179 adótárgy vonatkozásában
került sor adókötelezettség megállapítására, illetve megszüntetésére.
Építményadó bevallás teljesítésére 33 adózót szólítottunk fel.
A  fenti  két  adónemben  fizetési  könnyítést,  (részletfizetést,  fizetési  halasztást,
adómérséklést) 32 vállalkozás részére biztosítottunk.

A gépjárműadó területén az adóalanyok megszűnt adókötelezettsége okán 2669 db
törlő határozat készült, ebből elektronikus úton az Irat Szakrendszerből kézbesítésre
került 629 db, postai úton pedig 2010 db határozatot juttattunk el ügyfeleink részére.
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A  központi  gépjármű  adatszolgáltatásokat  követően  a  havi  változásokról  további
1151  db  határozat  készült,  mely  újabb  adókötelezettség  megállapításáról,  illetve
gépjármű  eladás  esetében  az  adókötelezettség  megszüntetéséről  tájékoztatta  az
ügyfeleket.  Gépjárműadó  mentesség  megállapítása  határozattal  137  adótárgy
vonatkozásában került sor.

Idegenforgalmi adókötelezettségről az adózók 53 bevallást teljesítettek.
Adóigazolás kiadása 257 esetben történt.

207 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk el.  Az ingatlanok megtekintésétől  a
kialakult vírus helyzet miatt kezdetben eltekintettünk, így ezekben az esetekben az
érték  megállapítás  az  ügyféllel  történt  telefonos  egyeztetést  követően,  illetve  az
általuk küldött fényképek alapján, és a szokásos piaci értékek figyelembe vételével
történtek.
  
Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzésről ez évben 24 vállalkozást értesítettünk ki,
melyből 8 db ellenőrzés került határozattal lezárásra. A múlt évről áthúzódó 15 db
ellenőrzésben is meghoztuk a határozatot.
A víruhelyzet okán az ellenőrzések elhúzódtak, mivel a vizsgált cégeknél is sokan
home office-ban dolgoztak és a kért adatok beküldése nehézkes volt számukra.
Két vizsgálat esetében az ellenőrzési határidő meghosszabítására került sor.

Humán-Szolgáltatási Osztály munkájára vonatkozó információk:

Egészségügy

A helyettesítéssel ellátott 11. sz gyermek háziorvosi és az 5. 15. 9. 25. sz. felnőtt
háziorvosi körzeteket működtetéséhez szükséges feladatokat folyamatosan végeztük
az eltelt hónapokban. A helyettesítést vállaló orvossal és a megfelelő végzettségű
ápolóval megbízási szerződést kötöttünk; a veszélyhelyzet alatt jellemző volt, hogy
csak 1-1 hónapra vállalták az orvosok a helyettesítést, ami a működési engedélyek
módosításához,  valamint  a  finanszírozás  biztosításához  szükséges
dokumentumoknak  a  megfelelő  szervekhez  való  benyújtása  miatt  folyamatos
adminisztrációs  terhet  jelentett.  E  körzetekben  a  működtetéshez  szükséges
eszközök, valamint a gyógyszerek beszerzése, a receptek (vények) biztosítása is az
Önkormányzat feladata, az igények folyamatosan jelentkeztek.
Kerekasztal  megbeszélést szerveztünk a felnőtt  és gyermek háziorvosokkal 2020.
06. 12  -én,  melyen  jelentős  számban  képviseltették  magukat  a  dunaújvárosi
háziorvosok. 
Július  elején  a  46  db  orvosi  rendelő  leltározását  megkezdtük,  amelyre  a
veszélyhelyzet alatt nem kerülhetett sor.
Kérelemre  módosítottuk  a  háziorvosokkal  kötött  feladat-ellátási  szerződéseket,  a
különböző javításokkal kapcsolatos igényeket folyamatosan kezeltük. 
Lebonyolítottuk  az  egészségügyi  dolgozók  kormányrendeletben  meghatározott
egyszeri  juttatásának  kifizetését  azon  személyek  esetében,  akik
Önkormányzatunkkal állnak szerződésben (pl.: helyettesített körzetek ápolói).

Köznevelés
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Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetőjének  vezetői  megbízása  2020.  július  1-jén
megszűnt. Új pályázat kiírására nem került sor, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése lehetővé teszi a pályázat mellőzését, ha az
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Az
óvodavezető  újbóli  megbízásáról  DMJV  Polgármestere  455/2020.  (V.25.)
határozatában döntött, így 2025. július 31. napjáig továbbra is Gyenes Józsefné áll a
Dunaújvárosi Óvoda élén.
A  Dunaújvárosi  Óvoda  nyári  nyitvatartásáról  és  a  felvételi  körzetekről  DMJV
Polgármestere meghozta döntését, azonban a járványhelyzet miatt a hagyományos
felvételi  eljárás  lebonyolítására  nem  kerülhetett  sor,  az  eljárást  fokozott
elővigyázatossággal,  online  rendszerek  segítségével  bonyolította  le  az  
óvoda. 
Az óvodai felvétellel kapcsolatban 10 fellebbezés érkezett, amelyből elutasításra 5
került, DMJV Jegyzője 5 esetben pedig helyt adott a kérelemben foglaltaknak.
Az Óvodatej pályázatot sikeresen lebonyolítottuk.
A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  átszervezési  kérelmeinek  megfelelően  2020.
szeptember 1-jétől a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartói jogát a
Hajdúdorogi  Főegyházmegye  veszi  át.  Az  iskola  épületének  tekintetében
elkészítettük a haszonkölcsönszerződés-tervezetet,  amelyet felek 2020.  június 18.
napján aláírtak. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének
fenntartói joga jogutód nélkül megszűnik 2020. szeptember 1-jétől. Fenti két változás
eredményeképpen szükséges a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központtal  2017.  április
26-án megkötött – és többször módosított – vagyonkezelési szerződés módosítása,
mely folyamatban van. 
Elindítottuk az önkormányzati napközis tábort új helyszínen, a kemping területén. A
tábor napi 60-70 gyermekkel működik. 

Kultúra

Az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási
szabályairól  szóló  2008.évi  XCIX.  törvény  változása  miatt  a  Bartók  Színház  az
önkormányzat és az állam közös fenntartásába került. Az erről szóló Megállapodást
a felek 2020. május 29-én aláírták. 
A József Attila Könyvtárban a dokumentumállomány nyilvántartása, feldolgozása, az
olvasók  nyilvántartása,  a  kölcsönzés,  a  szolgáltatással  kapcsolatos  pénztári
folyamatok a saját fejlesztésű ACELIB integrált rendszerben történtek. A könyvtárban
2016-ban  lezajlott  szakértői  vizsgálat  figyelmeztetett  a  rendszer  egyediségéből
adódó problémákra.  A rendszer  elavulttá  vált,  fejlesztése nem volt  megoldott,  az
országos rendszerekkel nem volt kompatibilis, így a bibliográfiai rekordok országos
adatcseréjében könyvtárunk nem tudott részt venni. Az ACELIB integrált könyvtári
rendszer pénztári moduljával a NAV számára 2020. július elsejétől kötelező online
számlaküldést már nem tudta volna az intézmény megoldani. Szakmai szempontok,
az  informatikai  fejlesztés  biztonsága  miatt  az  ország  számos nagy  könyvtárában
használt  CORVINA  integrált  könyvtári  rendszer  beszerzése  mellett  döntött  az
intézmény.  A  könyvtár  teljes  újranyitására  (június  29.)  már  az  olvasóknak  is
bemutathatták  az  új  katalógust,  megkezdődhetett  az  olvasói  felületek,  az  online
szolgáltatások (előjegyzés, kölcsönzés-hosszabbítás) tesztelése.
A  könyvtári-közművelődési  normatíváról  szóló  jelentést  határidőben  elküldtük,
valamint elszámoltunk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással is.
A  2019.  évi  közművelődési  pályázaton  nyert  pályázati  támogatások  elszámolása
folyamatos volt a veszélyhelyzet alatt is.
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A 2020. évi XXXII. törvény értelmében a könyvtár, a múzeum és a színház dolgozói
2020. november 1-jétől a munka törvénykönyve hatály alá esnek majd.
E tárgyban június 4-én hivatali körben tartottunk megbeszélést, június 10-én és 16-
án az intézmények vezetői részére tartottunk tájékoztatót.  Az önkormányzat ezzel
kapcsolatos  elsődleges  feladata  a  felsorolt  intézmények  alapító  okiratainak
módosítása. 

Szociális és gyermekjóléti intézmények

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya,  mint  működést
engedélyező hatóság ellenőrizte a Bölcsődék Igazgatóság Dunaújváros intézményt,
illetve  az  Útkeresés Segítő  Szolgálatot.  Az  ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságok
megszüntetésére az intézkedéseket megkezdtük.
Elvégeztük  a  jogszabályokban  előírt,  érintett  időszak  alatt  határidős  feladatokat:
intézményi beszámolók bekérése és elfogadásra előkészítése, adatszolgáltatás az
országos  szociális  jelentési  rendszerbe,  gyermekvédelmi  átfogó  értékelés
elkészítése, a szükséges adatváltozásokat bejelentettük. 
A  veszélyhelyzet  során  a  gyermekek  napközbeni  felügyeletével  kapcsolatos
intézkedésekről szóló 152/2020.(IV.27.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján, a
szünet idején biztosított bölcsődei, óvodai ügyeletről május 4. és 22. között naponta
összesítést küldtünk az emberi erőforrások minisztere részére.
A  veszélyhelyzet  alatt  az  intézményvezetőkkel,  valamint  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatala  Népegészségügyi  Osztályával
folyamatos, szinte napi szintű volt kapcsolattartás, hogy a változó útmutatókhoz való
alkalmazkodás  biztosított  legyen,  a  jogszabályokban  előírt  feladatok  elvégzése
megtörténjen. 
Megszerveztük  a  70  éven  felüliek,  valamint  a  fogyatékkal  élő  emberek  ellátását,
melyet 157 idős ember és 17 fogyatékkal élő vett igénybe. Ellátásuk (bevásárlás és
gyógyszerek  kiváltása)  folyamatos  és  gördülékeny  volt.  Az  ellátásban  óvodai  és
bölcsődei  dolgozók,  valamint  az  Egészségmegőrzési  Központ  munkatársai  vettek
részt. 
Az óvodai és bölcsődei nyitvatartásokat módosítottuk, mindkét intézmény a nyáron
folyamatosan nyitva tart. 
Folyamatos  az  ügyintézés  az  Egészségkárosodott  Emberekért  Alapítvány
megszüntetése ügyében.

Közbiztonság

A térfigyelő kamerarendszer átadása megtörtént.

Egyéb

2020. július 1-től  a Magyar Posta – a 335/2012. (XII.4.)  Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésében  foglaltak  alapján  –  a  hivatalos  iratok  esetében  kizárólag  az
elektronikus  feladójegyzékkel  történő  feladás  lehetőségét  biztosítja,  ezzel
párhuzamosan  a  papíralapú  feladóvevénnyel  történő  feladás  is  megszűnik.
Hivatalunkban  a  hivatalos  iratok  esetében  a  papíralapú  tértivevény  nyomtatványt
2020. június 17. napjáig lehetett használni, 2020. június 18. napjától áttérünk arra a
rendszerre,  hogy  elektronikus  feladó  jegyzéken  (EFJ)  adjuk  fel  a  leveleket,  a
visszaigazolás pedig elektronikus úton történik Hivatali Kapun keresztül.
EMAS adatszolgáltatásnak 2020. március 31-ig eleget tettünk.
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A  pedagógus  életpálya  elismerését  szolgáló  díjak,  valamint  a  Dunaújváros
Ifjúságáért díj díjazottjairól megszületett e döntés, a díjak átadását szeptemberben
tervezzük.
A  szociális  és  egészségügyi  szervezetek,  valamint  az  oktatási  és  ifjúsági
tevékenységű  civil  szervezetek  2019.  évi  támogatására  kiírt  pályázaton  nyertes
pályázatok elszámolása szintén folyamatos volt a veszélyhelyzet alatt is.

Közgyűlési Osztály munkájára vonatkozó információk:

A Fejér Megyei Kormányhivatal az alábbi törvényességi felhívásokat zárta le:
- FE/02/1187-1/2019
- FE/02/1263-1/2019
- FE/02/1264-1/2019
- FE/02/1257-1/2019
- FE/02/1262-1/2019
- FE/02/11-1/2020
- FE/02/12-1/2020
- FE/02/13-1/2020
- FE/02/24-1/2020
- FE/02/339-1/2020
- FE/02/340-1/2020
- FE/02/341-1/2020
- FE/02/342-1/2020
- FE/02/343-1/2020
- FE/02/513-1/2020
- FE/02/514-1/2020
- FE/02/459-2/2020
- FE/02/460-2/2020
- FE/02/461-2/2020
- FE/02/462-2/2020
- FE/02/8341-1/2020

A  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban  a  polgármester  508  db  polgármesteri
határozatot  hozott,  ebből  a  veszélyhelyzeti  időszakban  2020.  március  11-2020.
június 17. között 373 db határozatot (217-589 szám alatt). A veszélyhelyzeti időszak
alatt a polgármester 8 db rendeletet alkotott meg.

Egyéb információk: 

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2020. február 13. napján
tartott rendkívüli nyílt ülésen feltett képviselői kérdésre adott válasz:

Pintér Tamás polgármester úrnak:
- Hajnal utcai és Liszt Ferenc kerti parkolási problémák

A tájékoztató mellékletében találhatók továbbá DMJV Közgyűlése 2020. február 11.
napján tartott közmeghallgatási ülésen feltett kérdésekre adott válaszok:

Mészáros László
 – parkolási lehetőségek
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Nagy József 
– Kálvária utca útfelújítás

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.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (…..) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése

közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és a
meghozott polgármesteri döntésekről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban  végzett
munkájáról,  a  fontosabb  eseményekről,  az  átruházott  hatáskörben  hozott
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Kormány  által
kihirdetett  veszélyhelyzeti  időtartam  alatt  (2020.  március  11.-2020.  június  17.)  a
katasztrófavédelmi  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  polgármester  által
meghozott  döntéseket  (8  db  rendelet  és  373  db  határozat)  megismerte  és  a
döntéseket elfogadja.

Dunaújváros, 2020. július 10.

  Pintér Tamás
  polgármester
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