
T Á J É K O Z T A T Ó

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról
és a meghozott polgármesteri döntésekről

2020. október

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  befejeződött,  az  elszámolási  (záró)
dokumentációt  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 II. ütemre, a bruttó
2 000  millió  Ft-os  támogatási  forrására  a  záró  beszámoló  is  beadásra  került  a
Támogató EMMI felé, aki még nem jelzett vissza ennek elfogadásáról.

A Kézilabda Akadémia fejlesztése során a csarnok épületének újbóli  tervezése
végett a BMSK Zrt.-vel megkötöttük a megbízási szerződést a „helyi önkormányzat
részére  járulékos  köz/beszerzési  szolgáltatások  ellátására”,  mind  a  tervező
kiválasztására  mind  a  kivitelező  kiválasztására  2020.  10.14-én.  A  Tervező
kiválasztására irányuló beszerzés előkészítése van folyamatban a BMSK Zrt.-nél. Így
a Tervező kiválasztását, az új építési engedélybeszerzését és majd ezek alapján a
kivitelező kiválasztását újra kell indítani az elfogadott „csökkentett program” alapján,
mely  új  Csarnok  építéséről  és  annak  környezetrendezéséről  szól  (a  Kollégium
épületének felújítása nem fog megtörténni forráshiány miatt).

A  "Családbarát  fejlesztések  a  Szalki-szigeti  Szabadstrandon" címmel
2020.09.30-án benyújtott pályázat kapcsán (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció
IV.  ütem)  hiánypótlási  felhívást  kapott  az  önkormányzat,  melyet  11.10-én
teljesítettünk. Közel 30 M Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázunk, melyből
napozóstég  telepítését,  értékmegőrző  szekrények,  napágyak  és  napernyők
kihelyezését, valamint baba-mama szoba berendezését valósítanánk meg a Magyar
Turisztikai Ügynökség dunai strandokra kidolgozott arculati stílusának megfelelően. 

A  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  projektben
osztályunkon  elkészült  a  főként  átütemezés  és  projekthosszabbítás  tárgyú
módosítási  kérelem,  amelynek  hiánypótlásán  dolgozunk  jelenleg.  A DFA
Alapítvánnyal  konzorciumban  megvalósított  projektet  súlyosan  érintette  a
koronavírus, mivel nagy arányban iskolai és városi rendezvények megvalósítása adja
a szakmai tartalmat. A megvalósítási időszakot a következőre kívánjuk módosítani:
2020.04.16-2022.04.15.  Döntési-szerződéskötési  szakaszban  vannak  a
rendezvények  szervezésével  és  a  kommunikációs  szolgáltatásokkal  kapcsolatos
beszerzések. A (köz) beszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatoknak eleget
tettünk.

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  megvalósítását  is  ellehetetlenítette  és  további
átdolgozási feladatokat generált, melyek előkészítése zajlik. Döntési-szerződéskötési
szakaszban  vannak  a  rendezvények  szervezésével  és  a  kommunikációs
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  beszerzések.  A  (köz)beszerzéssel  kapcsolatos
adatszolgáltatási feladatoknak eleget tettünk. 

A  fenti  két  projekt  elválaszthatatlan  egymástól,  megvalósításuk  párhuzamosan
történik.

2020.11.04-én benyújtásra került az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú
hazai  pályázat,  melynek  célja  a  város  önkormányzati  területein  a  lakosság  által
illegálisan  elhagyott  hulladékok  összegyűjtése,  elszállítása,  kezelése  13  helyszín
hulladékmentesítésével, továbbá az újabb hulladéklerakások megelőzése. A kijelölt
helyszínek között van bel- és külterület, véderdő, közút menti terület, üdülőövezet is.
Igényelt összeg: 12 834 219 Ft. Támogatás esetén 2021.02.28-áig valósítandó meg
a  feladat.  Az  előkészítési  feladatokat  osztályunk  és  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási Osztály közösen oldotta meg. A pályázat 1. körös hiánypótlását 11.12-én
teljesítettük  a  Kincstár  felszólítására,  jelenleg  folyamatban  van  a  2.  körös
hiánypótlás.

A Kincstár  11.09-én arról  tájékoztatta  önkormányzatunkat,  hogy  az Innovációs és
Technológiai  Minisztérium  tájékoztatása  szerint  helyi  közösségi  közlekedés
támogatására  az  idei  évben  nem  igényelhető  e  közszolgáltatás  ellátása  során
felmerült 2019. évi veszteség pótlásához, tehát a szokásos pályázatot nem írják ki,
és a 2021. évi központi költségvetési rendeletben sem lesz erre a célra előirányzat.

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 Budai Nagy Antal út felújítása lezárult a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 projekt
kapcsán.

A Zengő- Bongó és Hétszínvirág Tagbölcsődék épületeit érintő TOP-6.2.1 -19-DU1-
2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése” projekt  vonatkozásában  a
tervező kiválasztása van folyamatban.

A TOP-6.1.4.-16-DU1-2018 „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában”
tárgyú projektnek lejárt a már többször meghosszabbított örökségvédelmi engedélye,
mely eljárást újra kezdeményezett  a Tervező az önkormányzat nevében a FMKH
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál.

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP  projekt  szervezésében  ülést
tartott a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Fórum és Paktum 11.04-én.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  az  adatszolgáltatások,  beszámolók
készítése,  valamint  a  pénzügyi-gazdasági  feladatok  ellátása.  Zajlik  a  2021.  évi
költségvetési  rendelet  előirányzatainak  tervezése.  Segítséget  nyújtunk  két  tanuló
pályázati esettanulmányának készítésében.
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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.  október  8.  napjától  2020.
november 11. napjáig terjedő időszakban, az utolsó közgyűlési tájékoztató leadása
óta, összesen 2 alkalommal (2020. október 21-én 57 mikrogramm/m3) és október 27-
én  (52  µg/m3),  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ezek  az  értékek  egy
alkalommal sem érték el a füstköd tájékoztatási (75 µg/m3), illetve riasztási (100 µ/
m3)  küszöbértéket.  A  vizsgált  időszakban  többi,  városunkban  mért  légszennyező
anyag  24  órás  átlagkoncentrációja  egyszer  sem  haladta  meg  az  egészségügyi
határértéket. A környezetvédelmi szakcsoport munkatársai füstköd (szmog) ügyeletet
tartanak a hétvégeken és az ünnepnapokon is, mivel a késő őszi és majdan a téli
ködös,  inverziós  kedvezőtlen  időjárási  körülmények  nagymértékben  elősegítik  a
füstköd  kialakulását.  A  hatályos  jogszabályban  foglaltak  szerint  az  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának felhívására, ha a szmog helyzet 48
órán keresztül fennáll, és az időjárási körülményekben javulás nem várható, akkor
elkészítik  és  továbbítják  a  polgármester  által  kiadandó  szmog  riasztásról  szóló
tájékoztatást. Ebben az évben ilyen eset Dunaújvárosban idáig még nem fordul elő,
de  a  kedvezőtlen  időjárási  viszonyok  és  légszennyezettségi  mutatók  mellett  ez
bármikor bekövetkezhet.

Az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  hitelesített  és  az  országos
környezetvédelmi hatóság által  határozatban jóváhagyott  EMAS Környezetvédelmi
Nyilatkozatának  nyomdai  munkái  elkészültek,  a  kész  kiadványt  eljuttatjuk  a
városvezetésnek, az önkormányzati képviselőknek, a polgármesteri hivatal minden
szervezeti  egységének,  könyvtáraknak,  oktatási  és  más  intézményeknek,  és
városunk  nagyobb  vállalatainak.  A  dunaújváros.hu  városi  hivatalos  honlapon  is
megjelentetjük.

A 2020. évben szeptember 16-22. között  megrendezett  Európai  Mobilitási  Hét és
Autómentes  Nap  eseményeiről  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium
felhívására  részletes  képes beszámolót  készítettünk  és  felmérőlapot  töltöttünk  ki,
melyet még a megadott határidő előtt be is küldtünk. 
 
A korábbi években 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. Az érintettektől a fennmaradási engedélykérelmek folyamatosan
érkeznek,  ezek alapján rövid  időn belül  kiadjuk  a kutakra  a vízjogi  fennmaradási
engedélyeket.

A  város  területén,  magánterületeken  illegálisan  lerakott,  elhagyott  hulladékok
ügyében hatósági kötelezéseket adtunk ki a hulladékbirtokosoknak, azok hiányában
pedig  a  terület  tulajdonosainak.  A  kiadott  kötelezéseket  a  határidő  lejárta  után
visszaellenőrizzük.  A MÁV eleget  tett  a határozatban kiadott  kötelezésnek,  és az
általa  kezelt  Béke városrész  és  a  vasút  közötti  állami  tulajdonban  lévő  területről
ismeretlen személyek által  nagy mennyiségben jogellenesen lerakott  és elhagyott
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hulladékot  elszállíttatta.  Az ezzel  kapcsolatos dokumentumok hatóságunknak való
megküldése jelenleg még folyamatban van.

Egyedi kérelmek alapján zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki a városban működő
üzletek üzemeltetőinek és alkalmi rendezvények szervezőinek. Lakossági közérdekű
bejelentés alapján zajkibocsátási ügyben hatósági eljárás van jelenleg is folyamatban
egy  üzlet  tulajdonosával  szemben,  aki  határidő  meghosszabbítását  kérte  a
hűtőberendezés és a légkondicionáló zajkibocsátásának lecsökkentésére.
A  környezetvédelmi  szakcsoport  munkatársai  közreműködtek  az  illegális
hulladéklerakók  felszámolására  kiírt  pályázat  előkészítésében  és  az  ahhoz
szükséges anyaggyűjtésben.

A DSZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatójának felkérésére
Petrovickijné  dr.  Angerer  Ildikó  környezetvédelmi  vezető-ügyintéző  a  zsűri
elnökeként  vesz  részt  a  Fejér  megyében  lévő  kollégiumok  „ÖKOLESZEK”  című
környezetvédelmi vetélkedő feladatainak értékelésében és pontozásában, melyet a
Covid-19 járvány miatt on-line formában rendeznek meg összesen 5 fordulóban. A
Dunaújvárosi Egyetem által szervezett Tudományos Héten pedig szintén felkérésre a
„Természettudományi  és  Környezetvédelem”  konferencia  szekcióban  „Az  EMAS
Környezetvédelmi Vezetési  és Hitelesítési  rendszer eredményei  Dunaújváros MJV
Önkormányzatánál”  címmel,  valamint  a  „Környezeti  fenntarthatóság”  konferencia
szekcióban,  „Környezetvédelem  Dunaújvárosban,  kibocsátások  és  élhetőség”
címmel  összesen  két  előadást  tartott.  Az  előadásokból  készült  szakcikkek  ISSN
számmal  rendelkező  konferencia  kiadványban  fognak  megjelenni.  A  publikációk
megírásában  és  szerkesztésében  társszerzőként  a  környezetvédelmi  szakcsoport
munkatársai  is  részt  vettek.  A  Dunaújvárosi  Egyetem  Tudományos  Diákköri
Konferenciáján  külső  konzulensként  a  környezetvédelmi  vezető-ügyintéző  által
konzultált  hallgató  2.  helyezést  ért  el  környezetvédelmi  témájú  dolgozatával  a
Társadalomtudományi  szekcióban,  és  jelölést  kapott  az  Országos  Tudományos
diákköri Konferenciára. A fentiek fontos szerepet töltenek be a környezeti nevelési és
környezetvédelmi szemléletformálási tevékenységben.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2020. 10. 01. napjától 2020. 10. 
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

210 0 209 419
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2. Kifizetett támogatások

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 10. 01. napjától -
2020. 10. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 250 000

Gyógyszerköltség támogatás 2 310 000

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 650 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 375 000

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 100 000

Iskolakezdési támogatás 210 000

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 0

Gondozási támogatás 85 000

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 258 000

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Mozijegy áfával 0

Védőháló 0

Összesen 6 238 000

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.)
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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, ezért az ingye-
nes szünidei étkeztetést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiskorú
általános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosítja az őszi szünet ideje alatt
(2020. október. 23. napjától 2020. november 1. napjáig) 5 munkanapon, valamint a
téli szünet ideje alatt (2020. december 19. napjától 2021. január 3. napjáig) 7 munka-
napon keresztül.

A 2020. évi őszi-téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 260 jogosult rászoru-
ló kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 

A 2020. évi őszi tanítási szünet időtartama alatt - a benyújtott kérelmek alapján -
21 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmo-
zottan hátrányos helyzetű, valamint  18 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermek részére biztosította Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingyenes szünidei étkeztetést.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatával  -  a  220/2020.  (II.16.)  Polgár-
mesteri Határozat alapján - megkötött szerződés szerint az étkeztetést a Gasztro-Life
Kft. biztosította az alábbi helyszínen:

CAMPUS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. 

4. Adatszolgáltatás

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 október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a
jegyzőnek minden év október 31-ig rögzítenie kell a köznevelés információs rend-
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szerben (KIR) a Köznevelési rendelet 22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja szerin-
ti adatokat.

2020. 10. 14. napján a kért adatok rögzítése a KIR-ben megtörtént.

5. Jegyzői feladat- és hatáskörbe tartozó gyámügyi hatósági tevékenység el-
lenőrzése

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
(a továbbiakban: Szociális és Gyámügyi Osztály) a gyermekvédelmi és gyámügyi fel -
adat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékes-
ségéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján vizsgál-
ta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó
gyámhatósági feladatok ellátását, az alábbiak szerint:

1) A 2019. évben elbírált – megállapított és elutasított – rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény ügyeket, különösen tekintettel a nagykorú jogosultak részére megállapí-
tott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

2) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával kap-
csolatos eljárást, illetve az erre vonatkozó nyilvántartás vezetését.

3) 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/B. §-a hatályosulását, különös tekintettel
arra, hogy 2019. évben a jegyző miként tett eleget a szünidei gyermekétkeztetésre
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

A vizsgálat tárgyát képezte továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet jogszerű alkalmazása.

A vizsgált időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a kért ügyiratokat és jegyzői nyilatkozatot
2020. augusztus 5. napján megküldte a Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

A Szociális és Gyámügyi Osztály 2020. október 26. napján megküldte Dunaújváros
Megyei Jogú Város Jegyzőjének a fenti tárgyban készült és az adott időszakról szóló
vizsgálati jelentést.

A jelentés a vizsgálati szempontok alapján részletesen leírja a feltárt hibákat és jelzi
mely esetekben alkalmaztuk megfelelően a jogszabályokat.

A vizsgálati jelentés összegzésként az alábbiakat tartalmazza:

 „A Szociális és Gyámügyi Osztály a vizsgált rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény ügyek tekintetében megállapította,  hogy az ügyintézők az érdemi
döntést 8 napon belül meghozták.”
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 „A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapította,  hogy a hátrányos helyzet
megállapításával kapcsolatos kérelmeket a Jegyző – helyesen – együtt kezeli
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyekkel, az ügyiratkezelés pon-
tos, precíz, áttekinthető.”

 „A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapította, hogy a Jegyző eleget tett a
szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek, vala-
mint megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata -
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  53/2019.
(II.14.)  számú  határozata  alapján  -  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvez-
ményben részesülő gyermekek szünidei étkeztetését is vállalta.”

„A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapította,  hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál  – az apróbb feltárt hibáktól eltekintve – a gyámhatósági,
gyermekvédelmi ügyek tekintetében az ügyintézés nagyon jó színvonalú.”

Egyéb információk: 

A  tájékoztató  mellékletében  találhatók  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  2020.  október  15.  napján  tartott  nyílt  ülésen  feltett
képviselői kérdésekre adott válasz:

Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- Palme köz 2-4. társasház felújítása

Utassy Éva képviselő asszonynak:
- Október 23. téren várakozó oktató tehergépjárművek ügye

Cserna Gábor képviselő úrnak:
- elektromos autók funkciója
- szakemberlakások kiutalása
- pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. évi üléseinek 

jegyzőkönyvei
- hiányzó polgármesteri határozatok
- szúnyoggyérítés
- DKKA Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági jegyzőkönyv

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, 2020. november 13.
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  Pintér Tamás
  polgármester
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