
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

2021. február 18.

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  befejeződött.  A  II.  ütem  záró
beszámolója 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 engedély beszerzését 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,  STR4-0057  számú  pályázat  kapcsán  (Kisfaludy
Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütem)  a  12.11-én  kelt  értesítés  szerint  a
Kisfaludy2030  Turisztikai  Fejlesztő  Nonprofit  Kft.  arról  tájékoztatta
önkormányzatunkat,  hogy  műszaki-szakmai  indokok  miatt  nem  támogatják  a
támogatási kérelmet.

A  KEHOP-5.4.1-16-2016-00467  "Egyetlen  Föld  -  az  élő  bolygónk"  projektben
hiánypótlást  követően jóváhagyták  az átütemezés-hosszabbítás  tárgyú módosítási
kérelmet  11.24-én,  a Támogatási  Szerződés  1.  módosítása  hatályba  lépett:
2020.12.03.  Megkötöttük  a  rendezvények  szervezésével  és  a  kommunikációs
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  3  szerződést.  A DFA Alapítvánnyal  konzorciumban
megvalósított projektet súlyosan érintette a koronavírus, mivel nagy arányban iskolai
és városi  rendezvények megvalósítása adja a szakmai tartalmat.  A megvalósítási
időszak immár:  2020.04.16-2022.04.15. A  novemberi  mérföldkőig  megvalósítandó
feladatok előkészítése folyamatban van.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás  Dunaújvárosban: szintén  a  DFA  Alapítvánnyal  alakított
konzorciumban  zajlik.  Időszaka  eredetileg  2020.08.16-2021.11.16,  azonban  ezt
hosszabbítani  szükséges,  mert  a veszélyhelyzet  e  projekt  megvalósítását  is
ellehetetlenítette.  Megkötöttük a rendezvények szervezésével és a kommunikációs
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  4  szerződést.  Folyamatban  van  az  átütemezéseket
tartalmazó módosítási kérelem előkészítése. Fő feladat a klímastratégiát megalkotó
vállalkozó kiválasztása, az ajánlatkérés előkészítése van folyamatban. Emellett zajlik
az  iskolásokat,  városlakókat  érintő  pályázatok  (rajz-,  plakát-,  fotó-,  illusztrált
pályamű) előkészítése, melyek esetében szintén vannak beszerzési feladatok is.  A
fenti két projekt elválaszthatatlan egymástól, megvalósításuk párhuzamosan történik.



A Belügyminisztérium 2021.02.08-ai  értesítése  szerint  a  2015.  évi  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  pályázati  támogatás  2016  novemberében  benyújtott
beszámolóját elfogadták. (Az önkormányzat 15 M Ft támogatást nyert a belterületi
utak, járdák, hidak felújítása célra, melyből –saját erő biztosítása mellett- az Építők
útja  Szórád Márton út -  Építők útja kereszteződéstől a Fabó Éva Sportuszodánál
található Görbe utcai kereszteződésig érintett útszakasz felújítása történt meg.)

A  2020.11.04-én  benyújtásra  került  az  Illegális  hulladéklerakók  felszámolása
tárgyú hazai pályázat kapcsán benyújtásra került a 2. körös hiánypótlás 11.16-án. A
12.09-én érkezett belügyminisztériumi értesítés szerint a pályázat forráshiány miatt
nem  részesült  támogatásban,  mivel  az  előirányzat  országos  szinten  az  igények
töredékére  volt  csak  elegendő.  Amennyiben  2021-ben  lesz  hasonló  kiírás,  azon
ismét részt lehet majd venni.

A TOP-MVP közfeladat ellátási szerződés alapján kifizetésre került a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.-nek a 2019. évre jóváhagyott előleg utolsó részlete decemberben.

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  Vasmű  út  felújítását  célzó  projekt  2020.12.31-én  véget  ért,  a  beszámoló  és
elszámolás benyújtásra került január végén.

EU-s projektek tekintetében két kincstári helyszíni ellenőrzés történt 01.25-én:
- TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001:  Dunaújváros  pentelei  részének  turisztikai

fejlesztése - Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi
úti Arborétum fejlesztése

- TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP (01.25-26.)

Mindkét  projekt  esetében  folytatódott  a  jegyzőkönyvekben  rögzített  tisztázó
kérdések, intézkedési tervek megvalósítása (hiánypótlások).

A zajló Modern Városok Programok keretében megvalósuló projekteknél a tervezett
végdátumok a következők, amennyiben azokat jóváhagyják:

- Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése: 2021.12.31 

- Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projektben az

- Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása  projektelem:
2022.04.30.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  az  adatszolgáltatások,  beszámolók
készítése,  a  pénzügyi-gazdasági  feladatok  ellátása.  Megtörtént  a  2021.  évi
költségvetési  rendelet  előirányzatainak  tervezése.  Segítséget  nyújtunk  hat  tanuló
pályázati esettanulmányának készítésében.

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.  december  03.  napjától  2021.
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február 10. napjáig terjedő időszakban az utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta,
összesen 2 alkalommal (2020. december 17-én (51 µg/m3) és 2021. január 22-én (51
µg/m3)  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  A  PM10 szálló  por  napi
átlagkoncentrációjának  mért  értékei  egy  alkalommal  sem  érték  el  a  füstköd
tájékoztatási  (75  µg/m3),  illetve  riasztási  (100  µ/m3)  küszöbértéket.  A  vizsgált
időintervallumban  a  többi,  városunkban  mért  légszennyező  anyag  24  órás
átlagkoncentrációja sem érte el, vagy haladta meg az egészségügyi határértéket. A
környezetvédelmi  szakcsoport  munkatársai  füstköd  (szmog)  ügyeletet  tartanak  a
hétvégeken  és  az  ünnepnapokon  is,  mivel  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.  A  2020-ban,
egész évben és 2021. február 10-ig ilyen eset Dunaújvárosban egyszer sem fordult
elő,  ugyanakkor a kedvezőtlen időjárási  viszonyok és légszennyezettségi  mutatók
mellett ez bármikor bekövetkezhet.

Azon  helyi  szervezőket,  akik  az  2020.  évben  a  COVID-19  világjárvány  okozta
nehézségek és felmerülő akadályok ellenére is a településükön megszervezték az
Európai  Mobilitási  Hét  és  Autómentes  Nap  rendezvényeit,  és  a  legszorgosabb
munkát végezték, az Innovációs és Technológiai  Minisztérium külön elismerésben
részesítette. Dunaújvárosból ezúttal Petrovickijné dr. Angerer Ildikó a polgármesteri
hivatal  környezetvédelmi  vezető  főtanácsosa  részesült  elismerő  oklevélben  a
rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában végzett,  országos szinten
kiemelkedő  tevékenységéért.  Természetesen  az  elismerés  a  szervezésben
tevékenyen részt vevő környezetvédelmi csoport munkatársait, az önkormányzatot
és  a  részvevőket  is  megilleti.  Dunaújvárosban  az  Európai  Mobilitási  Hét  és
Autómentes Nap immáron sok éve hagyománynak számító rendezvényein felhívták
a figyelmet a klíma- és környezetbarát közlekedés fontosságára. A programsorozatot
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.

Egyedi kérelmek alapján jegyzői hatáskörben zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki
a városban működő üzletek üzemeltetőinek. Lakossági közérdekű bejelentés alapján
zajkibocsátási  ügyben  hatósági  eljárás  van  jelenleg  is  folyamatban  egy  üzlet
tulajdonosával  szemben,  aki  a  többször  módosított  teljesítési  határidőn  belül  a
zajszint  mérést  elvégeztette  és  az  akusztikai  szakvéleményt  a  környezeti
zajkibocsátási  változásjelentéssel  2021.  január  5-ei  beérkezéssel  teljesítette.  A
zajkibocsátási  határértéket  megállapító  határozat  kiadása  hatóságunk  részéről
megtörtént,  a   Az  üzlet  üzemeltetője  a  zajpanaszt  okozó  klímaberendezést
megjavíttatta.  A  zavaró  rezgést  okozó  hűtőberendezések  rezgését  ipari  gumi
alkalmazásával  csökkentette.  A  zajkibocsátási  határérték  betartását  zajméréssel
fogjuk ellenőrizni. Egy vendéglátó egységgel szemben folyik még zaj elleni védelmi
hatósági eljárás. ez esetben az elszívó ventilátor zaja zavarja a ház lakóit. Miután az
üzlet  tulajdonosa  benyújtja  a  kérelmét  az  elkészült  akusztikai  szakvéleménnyel
együtt, úgy ez esetben is határozatban megállapítjuk a zajkibocsátási határértéket. A
határozat véglegessé válását követően itt  is  szúrópróbaszerű hatósági ellenőrzést
fogunk végezni zajszint méréssel együtt. 

A  környezetvédelemről  szóló  23/2015.  (IX.  18.)  önkormányzati  rendeletünk
felülvizsgálatát elvégeztük, teljesen új rendeletet készítettünk elő és terjesztettünk a
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polgármester  úr  elé.  Az  új  környezetvédelemről  szóló  49/2020.  (XII.  11.)
önkormányzati  rendelet  2021.  január  1.  napján  lépett  hatályba.  Dunaújváros
közigazgatási területén 2021. január 1. napjától kezdődően nem lehet avart- és kerti
hulladékot  égetni.  A  veszélyhelyzet  idejére  azonban  a  kormány  visszaadta  a
felhatalmazást  az  önkormányzatoknak  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésének
szabályozására.  Az  ezzel  kapcsolatos  rendelet  tervezet  elkészült,  hatósági
véleményezést követően döntés elé kerül.  E szerint a veszélyhelyzet fennállásáig
meghatározott napokon a szabályok betartása mellett ismét lehetőség nyílik növényi
hulladékok  égetéssel  történő  megsemmisítésére  az  új  önkormányzati  rendelet
elfogadását és hatályba lépését követően.

A  város  területén,  magánterületeken  illegálisan  lerakott,  elhagyott  hulladékok
ügyében  hatósági  kötelezéseket  adtunk  ki  a  hulladékbirtokosoknak.  A  kiadott
kötelezéseket a határidő lejártát követően visszaellenőrizzük. Jelenleg a Déli városi
garázssoron van folyamatban ilyen ügyünk.

Az  1.  ütemben  rekultivált  önkormányzati  tulajdonban  lévő  korábbi  kommunális
hulladéklerakó monitorozásával és utógondozásával kapcsolatos éves összefoglaló
jelentést elkészítettük és még a március 1-ei jogszabályban megállapított határidőt
megelőzően a területi környezetvédelmi hatóságnak 2021. február 3-án benyújtottuk.
2021. február 9-én a hatóság a jelentést jóváhagyólag elfogadta és az bekerült az
országos OKIR rendszerbe. A rekultivációs engedélyben foglaltak szerint a korábbi
hulladéklerakón legkésőbb 2022. június 30-ig véglege záró réteget kell kialakítani a
mostani átmeneti helyett.

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  az  elmúlt
hetekben is folyamatosan érkeztek, ezek alapján rövid időn belül kiadjuk a kutakra a
vízjogi fennmaradási engedélyeket.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. Feldolgozott kérelmek száma

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2021. 01. 01. napjától 2021. 01.
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

437 1 64 502
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2. Kifizetett támogatások 

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2021. 01. 01. napjától -
2021. 01. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 1 986

Gyógyszerköltség támogatás 2 118

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 2 170

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 1 275

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Születési támogatás 25

Iskolakezdési támogatás 0

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 115

Gondozási támogatás 75

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 7 764

3. Időskorúak támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 271/2020. (VII. 16.) határozata alapján 2020. évben Karácsony ünne-
pe alkalmából december hónapban az időskorúak számára - akik részére a Magyar
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Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjszerű ellátást folyósított - Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) 22. §-ában meghatározott feltételekkel egyszeri pénz-
beli támogatást biztosított. 

A Rendelet 22. §-a alapján a pénzbeli támogatás összege 8.000,-Ft volt, ha az ellá-
tott ellátásának havi összege nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini -
mum kétszeresét, jelenleg 57.000,-Ft-ot, illetve 5.000,-Ft volt, ha az ellátott ellátásá-
nak havi összege meghaladta a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
jelenleg 57.000,-Ft-ot, de nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megküldte azon dunaújvárosi
polgárok listáját, akik részére nyugdíjszerű ellátást folyósítottak és nyugdíjuk össze-
ge a fenti bekezdésben részletezetteknek megfelelt. 

A támogatás 10.279 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő ellátott részére
került folyósításra, ebből 634 fő 8.000,-Ft, míg 9645 fő 5.000,-Ft támogatásban ré-
szesült.

Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság  által  küldött  listán  nem szerepeltek  és  a  Rendeletben  lévő  feltételeknek
megfeleltek, 2021. 01. 04. napjától kérelmet nyújthattak be. A kérelmeket 2021. 01.
29. napjáig lehetett beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő volt.

A megadott határidőig 39 kérelmet nyújtottak be a Szociális Osztályon. A beérkező
kérelmek feldolgozása és kifizetése folyamatban van.

4. Adatszolgáltatás

A Központi Statisztikai Hivatal részére 2021. január 31. határidővel adatot szolgáltat-
tunk a gyámhatósági  tevékenységünkről.  A 2020.  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 Központi Statiszti-
kai Hivatal 1210-es nyomtatványán, melyet 2021. 01. 29. napján teljesítettünk.

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 hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról.

2021. 01. 18. napján a kért adatok rögzítése a KIR-ben megtörtént.
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Dunaújváros-Kisapostag közötti területrész-átadási megállapodás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormány-
zata több egyeztető tárgyalás lefolytatását követően a tavalyi év folyamán úgy dön-
tött,  hogy a két település területrész átadására vonatkozó megállapodást köt egy-
mással, annak érdekében, hogy a Hamburger Hungária Kft. által jelenlegi gyárának
bővítését lehetővé tegye. A tárgyaló felek egybehangzó véleménye volt, hogy a ter-
vezett nagyberuházás azon túl, hogy a foglalkoztatás emelkedésével jár, hosszú tá-
von pozitív hatással lesz a helyi gazdasági folyamatokra nézve.

A területrész átadásra vonatkozó releváns jogszabályi háttér a következő:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
101. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:

„101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos terület-
rész átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadá-
sa).”

A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) be-
kezdései a következőket írják elő:

„4. § (1) Amennyiben a kezdeményezéssel érintett településen helyi nemzetiségi ön-
kormányzat működik, a polgármester - legalább harminc napos határidő tűzésével - a
kezdeményezésről kikéri a helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét.

(2) A polgármester a véleményről tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot.”

Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai támogatták a terület-
cserét, az erről szóló határozatokat mellékelem.

Állami Számvevőszék értékelése:
Az Állami Számvevőszék  befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve 
önkormányzati hivatal integritásának, vagyis korrupció elleni védettségének  jelen 
idejű monitoring értékelését. Az erről szóló vizsgálati jelentést  2021. február 01. 
napján küldte meg. A vizsgálati jelentést  és az Állami Számvevőszék  EL-2942-
5784/2021. számú tanácsadó levelét mellékelten csatolom.

A jelentés és a tanácsadói levél tanúsága szerint a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát és hivatalát az integritás szempontjából ötös osztályzatúnak, azaz  
a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé sorolta.
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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 postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.

Dunaújváros, 2021. február 12.

  Pintér Tamás
  polgármester

8


	Környezetvédelemre és a környezetvédelmi osztály munkájára vonatkozó információk:

