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a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról és a fontosabb eseményekről 

2020. szeptember

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.  A  visszaigazolást
megkaptuk a minisztériumtól, elfogadásra került a beszámoló az I. ütemre, azaz 600
millió Ft-os támogatási forrás elszámolására, 2020.07.07-én kelt iktsz.: IX/4417/2020/
SPORTFEJL tájékoztatás tárgyú levélben.

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.  A  nyertes
kivitelezők kihirdetésre kerültek. 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.  A
Közgyűlés 2020.08.04-ei ülésén elfogadta ezt a programot, -az MKSZ véleményére
alapozva-  így  kezdeményezni  lehet  a  Támogatási  Szerződés 3.  sz.  módosítását,
valamint ki lehet írni a Tervező kiválasztására a „feltételes” köz/beszerzési eljárást a
kijelölt BMSK Zrt. közreműködésével.

A  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  DFA
Alapítvánnyal  konzorciumban  megvalósított  projektet  súlyosan  érintette  a
koronavírus, mivel nagy arányban iskolai és városi rendezvények megvalósítása adja
a  szakmai  tartalmat.  A  projekt  jelenlegi,  2021.02.03-ával  záródó  megvalósítási
időszakát közel fél évvel hosszabbítani, a tevékenységeket átütemezni, a szakmai
tartalmat  részben  átdolgozni  szükséges,  a  módosítási  kérelem  előkészítése
folyamatban  van.  Amennyiben  a  támogató  jóváhagyja,  részben  online
megoldásokban  gondolkodik  a  konzorcium.  A  megvalósítás  a  KEHOP-1.2.1
projekttel párhuzamosan történik.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás  Dunaújvárosban: szintén  a  DFA  Alapítvánnyal  alakított
konzorciumban zajlik. A tervezett megvalósítási időszak: 2020.08.16 - 2021.11.16. A
fent leírt veszélyhelyzet e projekt kapcsán is további átdolgozási feladatokat generált,
melyek folyamatban vannak.

A Nemzeti  Szabadidős-  Egészség  Sportpark program  keretében  megvalósított
projekt kapcsán (egy db „C” típusú kültéri  sportpark,  egy db 400 méteres futókör
létesítése) a lebonyolító BMSK Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelezési szerződést azt



követően kötik meg a feltételes beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, miután az
állami támogatási döntés megszületik, mely a beruházás forrásául szolgál.

2020.07.23-án kelt levelében a BMSK Zrt. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
Programra  jelenleg  rendelkezésre  álló  költségvetési  források  korlátozottságára
tekintettel  a  tervezett  két  beruházás  megvalósításához  szükséges  támogatás
biztosítására jelenleg nincs lehetőség.

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 Napsugár és Aprók Háza tagintézményeket érintő, 
- TOP-6.2.1 -15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása
- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása

2016-2018 között megvalósított projektek kincstári helyszíni ellenőrzésére került sor
2020.08.31-09.02.  között.  A  jegyzőkönyvek,  ill.  intézkedési  tervek  alapján
folyamatban van a MÁK által kiírt hiánypótlás teljesítése.

Folyamatosan  zajlott  a  TOP-6.2.1  -15-DU1-2016-00001  Makk  Marci  Megújul
projektzáró helyszíni ellenőrzés hiánypótlásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Elkészítettük az költségvetési előirányzatok I. féléves teljesítéséről szóló szöveges
beszámolót.  Folyamatos  volt  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.  július  08.  napjától  2020.
szeptember 08. napjáig terjedő időszakban, az utolsó közgyűlési tájékoztató leadása
óta  összesen  2  alkalommal  (2020.  július  10-én  56  mikrogramm/m3),  továbbá
augusztus 30-án (70 mikrogramm/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Ez az
összesen 2 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.

Az ISD Dunaferr  Zrt.  zsugorítómű gyáregységénél  2020.  08.  24-én bekövetkezett
porrobbanás  után,  08.  27-én  újraindították  a  gyáregységet  és  a  termelést.
Ugyanakkor  a  porrobbanás  következtében  az  elektrosztatikus  porleválasztó
berendezés tönkrement, használhatatlanná vált, így a környezetvédelmi hatóság által
kiadott  egységes  környezethasználati  engedélytől  eltérő  üzemmódban,  az
elektrofilter  használata  nélkül  működik  tovább  a  zsugorítómű  gyáregység.  Ez  a
helyzet  a  porkibocsátás  jelentős  megemelkedését  és  az  időjárási  tényezők
függvényében  Dunaújváros  területén  a  PM10 szálló  por  szennyezettség  romlását
fogja  okozni.  Várhatóan  emiatt  a  füstköd  (szmogriadó)  helyzetek  és  a  lakossági
panaszok is gyakoribbak lehetnek városunkban. Az ISD Dunaferr Zrt-vel szemben a
környezetvédelmi hatósági jogkört a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
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és Természetvédelmi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Tel: (22)
514-300), email cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu) gyakorolja. ezért minden, az
irodánkba jövőben érkező panaszbejelentést hivatalból át kell majd tennünk a fenti
hatóságnak.  A  Dunaújváros,  Köztársaság  út  14.  szám  alatt  lévő  automata
mérőállomás adatait  kollégáimmal folyamatosan figyelemmel kísérjük. A 2020. 08.
24-től 29-éig eltelt időszakban egyik légszennyező anyag tekintetében sem történt
egészségügyi  határérték  túllépés,  de  a  szélirány  és  a  légköri  viszonyok
megváltozásával  ez  bármikor  bekövetkezhet.  Közben  a  hivatal  környezetvédelmi
szakemberei  folyamatosan  kapcsolatot  tartanak  a  fent  nevezett  területi
környezetvédelmi hatósággal. A vasmű érczsugorítómű üzemrészének az egységes
környezethasználati  engedélytől  eltérő,  elektrosztatikus  porleválasztó  nélküli
üzemmódja Dunaújváros területén az automata mérőállomás adatai szerint, mint azt
fentebb is említettük,  eddig egy alkalommal,  augusztus 30-án idézett  elő 24 órás
egészségügyi határérték túllépést a PM10 szálló por koncentráció tekintetében (70
mikrogramm/m3), mely nem érte el a füstköd (szmog) tájékoztatási küszöbértéket (75
mikrogramm/m3).

A  korábban  engedély  nélkül  létesült  fúrt  és  ásott  kutak  vízjogi  fennmaradási
engedélyezési eljárásai során az engedélykérelmek benyújtási határidejét időközben
a  vonatkozó  jogszabály  módosításával  2023.  december  31.  napjáig
meghosszabbították.  Az  ezzel  kapcsolatos  részletes  tájékoztató  és  az
engedélykérelem nyomtatványok letölthetők  a  www.dunaujvaros.hu önkormányzati
hivatalos honlapról.

A 2020. évben már 21. alkalommal meghirdetett „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási  versenyre 8 kategóriában lehetett  nevezni.  2020. évben a július 30-ai
beadási  határidőre  71  pályázó  82  db  pályázatot  nyújtott  be,  melyeket  a  nyár
folyamán a zsűri kiértékelt.

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. Az eredményhirdetés 2020. október
végéig várható. Jelenleg a díjak beszerzését és az oklevelek elkészítését végezzük.

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
beküldtük az országos környezetvédelmi hatóságnak, jelenleg hatósági elbírálás alatt
van.  ezt  követően  a  hitelesített  és  a  hatóság  által  jóváhagyott  Környezetvédelmi
Nyilatkozatot nyomdai és elektronikus úton kiadjuk.

A környezeti  állapotról  szóló tájékoztató kiadvány 200 példányban és elektronikus
formában  is  elkészült,  melyet  eljuttattunk  minden  önkormányzati  vezetőhöz,  a
képviselőkhöz és az intézményeknek. 
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Amennyiben  a  koronavírus  járványhelyzet  lehetővé  teszi,  2020.  évben  is
megrendezzük az Európai Mobilitási Hetet és Autómentes Napot szeptember 16-22-
ig. A programsorozatot a korábbi hagyományok szerint a „Tiszta utcák, tiszta terek”
egész  hetes,  önkéntes  várostakarítási  akcióval  indítjuk,  melyhez  zsákokat  és
kesztyűket biztosítunk.
Szeptember  16-án  a  Városháza  téren  „Hivatali  Zöld  Napot”  tartunk,  melyen
bemutatjuk a hivatali környezetvédelmi munka érdekességeit.
Szeptember 22-én a Petőfi ligetben megrendezzük a Klímavédelmi Akciónapot és
Európai Autómentes Napot, melyen környezetvédelmi totókat, kérdőíveket lehet majd
kitölteni, kerékpáros ügyességi pályát kipróbálni apró kerékpáros ajándékok járnak
majd  az  ügyeseknek.  a  dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  is  sok  meglepetéssel
készül.  Ezen a  napon a  korábbi  hagyományoknak megfelelően  a  Volánbusz  Zrt.
térítésmentesen  biztosítja  Dunaújvárosban  a  helyi  autóbuszos  közlekedést.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre!

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

„Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  264/2020.  (VII.16.)
határozatával  döntött  a  „Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról.
Az  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés  2020.  augusztus  10.  napján
aláírásra került.

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  265/2020.  (VII.16.)
határozatával döntött a  „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról. 
Az  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés  2020.  augusztus  10.  napján
aláírásra került.

Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési
eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 266/2020. (VII.16.) ha-
tározatával  „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása”  tárgyban  a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 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
2020.08.12. 10:00 óráig 1 db, azaz egy ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő  a  benyújtott  ajánlatok  áttanulmányozását  követően hiányok pótlására,
illetőleg az ajánlatokban található ellentmondások feloldására hívta fel ajánlattevőt.
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
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kapcsolatban  hiánypótlás  és  felvilágosítás  nyújtás  kérés  kiküldésére  nem  volt
szükség.
A  közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására  irányuló  előterjesztést  a
Közgyűlés 2020. szeptember 17. napján tárgyalja.

„Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása”
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  267/2020.  (VII.16.)
határozatával  döntött  „Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére
folyamatos  közbeszerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat
értékeléséről, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról” tárgyban.
A megbízási szerződés aláírására 2020. július 23. napján sor került.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2020. 07. 01. napjától 2020. 08.
31. 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

669 0 684 1353

2. Kifizetett támogatások

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 07. 01. napjától -
2020. 08. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 4 524 000

Gyógyszerköltség támogatás 4 482 000

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 190 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 885 000

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)
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Születési támogatás 125 000

Iskolakezdési támogatás 540 000

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 0

Gondozási támogatás 60 000

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 342 000

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 0

Védőháló 10 000 000

Összesen 22 148 000

3. 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 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 zártak be, ezért a 2020. évben a nyári szünidő alatt az
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ingyenes szünidei étkeztetést az Önkormányzat a kiskorú általános, illetve középis-
kolás gyermekek részére biztosította.

A 2020. évi nyári szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 328 jogosult rászoru-
ló kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 

A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 64 kiskorú gyermek törvényes képviselője ké-
relmezte. 

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  biztosította  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata 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. biztosította az alábbi helyszí-
nen:

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. 11 – 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.

A veszélyhelyzet megszüntetése után - és az azóta is fennálló járványügyi készült-
ség miatt - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalból továbbra is
fenntartotta a jogosult ügyfelek részére a meghosszabbított helyi lakásfenntartási tá-
mogatást és a gyógyszerköltség támogatást, melyről levélben értesítettük a jogosul-
takat. A rendkívüli helyi lakásfenntartási támogatás és gyógyszerköltség támogatás
megszűnését  követően  (2020.08.31.),  az  ügyfelek  2020.  szeptember  hónapban
nyújthatják be újra a két támogatás iránti kérelmeket.

Adóhatósági osztályra vonatkozó információk:

A Magyar Államkincstár felé eleget tettünk a jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségeinknek, valamint megfelelően gondoskodtunk a 7-8. havi gépjárműadó
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bevétel megosztásáról és átutalásáról a kormány döntésének megfelelően a központi
költségvetés és a MÁK részére.
Határidőre megtörtént a féléves illetékbevételnek a Magyar Államkincstár számlájára,
valamint  az  önkormányzat  idegen  bevételek  elszámolási  számlájára  teljesített
befizetéseknek a kimutató szerv felé történő utalása.
Az ASP Adó szakrendszerben a Magyar Államkincstár által kiadott útmutató szerint
elvégeztük az I. féléves zárást. A szükséges adatokat a Költségvetési-és Pénzügyi
Osztály felé továbbítottuk.

71  db  adó  visszaigénylési  kérelem  került  benyújtásra  hatóságunkhoz.  Ehhez
kapcsolódóan 3 db hiánypótlásra felszólító levél, és 3 db határozat került kiküldésre
az ügyfelek részére.
A könyvelés folyamatos, naprakész volt ez időszak alatt is. 

Az  iparűzési  adóbevallás  benyújtásának  törvényi  határideje  május  31-e.  A
vállalkozások terheinek könnyítése érdekében meghozott kormánydöntések egyike
az  adóbevallási  határidőt  szeptember  30-áig  meghosszabbította.  A  vállalkozások
többsége élt a lehetőséggel, ezért a mai napig az adóbevallásra kötelezettek 72 %-
ának, azaz 2772 vállalkozásnak a bevallása érkezett be hatóságunkhoz.
A  két  közgyűlés  közötti  időszakban  390  iparűzési  adóbevallást  fogadtunk  be  és
dolgoztunk  fel  adónyilvántartásunkban.  A  hibásan  teljesített  bevallásokkal  és
bejelentésekkel kapcsolatosan 181 db tájékoztató levelet küldtünk ki.

Az  adózók  közül  eddig  10-en  nyújtottak  be  a  fizetendő  adóelőleg  módosítására
kérelmet  azzal,  hogy  számításaik  szerint  az  ez  évi  adófizetési  kötelezettségük
várhatóan elmarad a múlt  évi  adó összegétől.  Az adóalanyok szeptember 15-éig
élhetnek ezzel a lehetősséggel.
Jogszabályban előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének eleget  téve a NAV 2245
adóalany  esetében  küldött  iparűzési  adóval  kapcsolatos  adatváltozásról,  új
vállalkozás indításáról adatot.
Építményadónemben  118  adótárgy  vonatkozásában  került  sor  adókötelezettség
megállapítására, illetve megszüntetésére.
Építményadó bevallás teljesítésére 28 adózót szólítottunk fel.

Adóhatóságunk fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) 13 vállalkozás
részére bebiztosítottunk.

A központi gépjármű adatszolgáltatás alapján a havi változásokról 633 db határozat
készült,  mely  újabb  adókötelezettség  megállapításáról,  illetve  gépjármű  eladás
esetében az adókötelezettség megszüntetéséről tájékoztatta az ügyfeleket. 

Idegenforgalmi adókötelezettségről az adózók 21 bevallást teljesítettek.

Adóigazolás kiadása 201 esetben történt.

59  db  adó-és  értékbizonyítványt  készítettünk  el  az  önkormányzat  közigazgatási
területén található ingatlanokról, melyből 39 esetben helyszíni szemle lefolytatására
is sor került az ingatlan forgalmi értékének meghatározása céljából. 
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A tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzések közül 16 adózó ellenőrzés folyamatban
van  és  a  vizsgált  időszakban  8  vállalkozás  került  kiértesítésre  az  ellenőrzés
időpontjáról.

A  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  az  adózókat  tájékoztattuk  a
számlaegyenlegükről,  valamint  eljuttattuk  számukra  a  második  félévi
adókötelezettség  teljesítésére  szolgáló  csekkeket.  Ennek  érdekében  14.076  db
postai küldemény és 3.297 db elektronikus levél kerül kiküldésre.

Humán-Szolgáltatási Osztály munkájára vonatkozó információk:

Városunk  kulturális  intézményei  a  városépítés  megkezdésének  70.  évfordulója
alkalmából több programot szerveztek:

 a  József  Attila  Könyvtár  vetélkedőket  (online  rövidfilmpályázat  és
városmarketing pályázat);

 az  Intercisa  Múzeum  egy  új  kiállítást,  amelyet  megelőzött  egy  lakossági
gyűjtés  is,  a  kiállítás  címe:  70  éves  a  város  -  "...hétszáz  nap  alatt  város
született  a  kukoricaföldek  helyén",  az  intézmény  elindított  továbbá  egy
előadás-sorozatot is;

 A  Kortárs  Művészeti  Intézet  a  hagyományos,  kétévente  megrendezett
Dunaújvárosi Tárlatot a 70 éves Dunaújváros témájának szentelte. Szakértő
zsűri  javaslata  alapján  Keserue  Zsolt  kapta  az  önkormányzat  díját,  a
Dunaújvárosi  Művészetért  Alapítvány Móder  Rezsőnek és  Csiki  Emesének
adott díjat.

Szeptember  4-én  ülésezett  az  értéktár  bizottság,  és  3  új  elemet  vett  fel  a
dunaújvárosi értéktárba:

 Dunaújvárosi Vegyeskart, a kulturális örökség kategóriába,
 „A tánc műfajainak megalapítása Dunaújvárosban” (Wünsh László-Tomcsányi

Éva munkássága) javaslatot a kulturális örökség kategóriába,
 Magyar Papírmúzeumot (2400 Dunaújváros,  Papírgyári  út  42-46.)  kulturális

örökség, valamint ipari és műszaki megoldások kategóriába.

Átadásra  került  a  Széchenyi  István Gimnázium és Kollégium Erdősor  37/a  szám
alatti  kollégiumi  épülete.  A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  átadta
Önkormányzatunk  számára  a  leltáríveket,  valamint  megtörténtek  a  szükséges
óraleolvadások is. A szolgáltatóknál is folyamatban van az átjelentés. 

Szeptember  1-jétől  egyházi  fenntartású  iskolaként  működik  a  Gárdonyi  Géza
Általános Iskola. Az ehhez tartozó átadás-átvétel is rendben lezajlott. 

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.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

közötti időszakban végzett munkájáról és a fontosabb eseményekről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés  két  ülése  közötti  időszakban  végzett
munkájáról és a fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2020. szeptember 11.

  Pintér Tamás
  polgármester
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