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JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi munkájáról szóló

beszámoló elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  81.  §  (3)
bekezdés f) pontja teszi kötelező feladatként a jegyző számára a hivatal munkájáról szóló
beszámoló közgyűlés elé terjesztését. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)
rendelete  nem  tartalmaz  hasonló  kötelezést,  mert  a  magasabb  szintű  jogszabály
rendelkezéseit megismételni nem lehet.

„Mötv. 81. § (3) A jegyző

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;”

Az  előterjesztés  mellékleteként  a  Tisztelt  Polgármester  Úr  elé  terjesztem  az  írásbeli
beszámolót.

Kérem,  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék: 

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere megismerte  és  elfogadja  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  beszámolóját  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri  Hivatala  2020.  évi  tevékenységéről  az  előterjesztés  mellékletét  képező
beszámoló szerint.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2021. január 21.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző



 Melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatal 2020. évi munkájáról

A polgármesteri hivatal szervezetében több változás is történt. Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Polgármestere  2020.  március  1-től  új  jegyzőt,  2020.  április  1-től  új  aljegyzőt
nevezett ki.

2020. április 1-jétől a hivatali struktúrában is változás történt. Létrejött egy új beszerzési,
működtetési és informatikai osztály, több osztály megnevezése és feladatköre módosult. A
közgyűlés 2020. szeptember 17-én megtartott ülésén elfogadta polgármesteri  hivatal új
szervezeti  és működési  szabályzatát,  amely 2020.  október  1-jén lépett  hatályba.  Az új
szervezeti  és működési szabályzat a polgármesteri  hivatal  szervezetén érdemben nem
változtatott.

A koronavírus-járványhelyzet a polgármesteri hivatal működését is jelentősen érintette. A
polgármesteri  hivatal  köztisztviselői  jelentős  részt  vállaltak  a  helyi  védekezés
megszervezésében,  végrehajtásában.  A  polgármesteri  hivatal  fennállása  óta  első
alkalommal  a  tavaszi  időszakban  távmunkavégzést  kellett  elrendelni,  és  részben  a
járványhelyzet miatt a karácsonyi időszakban igazgatási szünet elrendelésére is sor került.

A polgármesteri  hivatal  egyes osztályainak munkájáról  az  alábbi  tájékoztatást  adom a
2020. október 1-től hatályos szervezeti felépítés figyelembevételével:

I. Személyügyi Osztály

SZEMÉLYÜGYI FELADATOK

Statisztikai adatok 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata  a  2020-as  év  folyamán  két  ízben  került  módosításra.  Ennek
folyamodványaként  a  hivatal  szervezeti  felépítése,  valamint  az  osztályokon  dolgozó
létszám összetétele is változott.

A 2020.  október  1-től  hatályos  szervezeti  és  működési  szabályzata  (a  továbbiakban:
SZMSZ) alapján 13 osztály, valamint a jegyző közvetlen irányításával 1 fő látta el a hivatali
feladatokat.  Az  SZMSZ által  meghatározott  hivatali  létszám nyolc  órára  vetítetten  157
álláshely, az éves átlagos állományi létszám 150,78 volt. 

2020.  évben  24  új  személlyel  létesítettünk  jogviszonyt,  ebből  23  közszolgálati,  ebből
pályázat útján 1 fő alkalmazása történt. Munkajogviszony keretein belül 1 főt alkalmaztunk.
Közszolgálati  jogviszony,  illetve  munkajogviszony megszűnésére  22 fő  esetében került
sor, ebből, 3 fő álláshelye megszűnt, 5 fő nyugdíjba vonulás, 5 fő közös megegyezés, 3 fő
próbaidő alatti megszüntetés, 1 fő lemondás, 1 fő felmondás, 2 fő átkerült a Járási Hivatal
állományába, 2 fő jogviszonya a határozott idő lejárta miatt szűnt meg. 
A tartósan  távollévő  köztisztviselők  száma december  31-én  5  fő,  gyermek  gondozása
céljából.  A tartósan  távollévő  kollégák  álláshelyén  4  fő  foglalkoztatását  oldottuk  meg
határozott idejű kinevezéssel.

Kötelező továbbképzések 
A  köztisztviselők  kötelező  továbbképzésének  terve,  folyamatos  nyomon  követése,  a
köztisztviselők regisztrálása a probono internetes oldalon az osztály feladata.



2020. január 31-éig megtörtént az I. féléves normatíva befizetése, illetve június 30-áig a II.
félév  is.  Az  I.  negyedévben  elkészült  a  továbbképzési  terv,  majd  az  év  folyamán  az
újonnan felvett  köztisztviselők  regisztrációjára kerül  sor  folyamatosan,  a  közigazgatási,
ügykezelői  alapvizsga,  valamint  szakvizsga tervek felvétele,  mely  a  vizsgára  bocsátás
alapfeltétele.
A kötelező  továbbképzés  második  ciklusa  2018.  január  elsejével  kezdődött,  és  2021.
december 31-én zárul.

Közgyűlési határozatok, szabályzatok 
Az  osztály  2020.  évben  16  közgyűlési  előterjesztést  készített,  melyek  egy  része
kitüntetések/díjak  adományozása  tárgyában  készült,  egyebekben  támogatásokra,
rendeletmódosításra,  valamint  az  osztály  feladatkörét  érintő  személyi  kérdésekre
vonatkozott.

Teljesítményértékelés 

Az  osztály  a  munkáltatói  intézkedésekkel  kapcsolatos  előkészítő  tevékenységén  túl
tevékenyen  rész  vesz  a  közszolgálati  teljesítményértékelési  rendszer  működtetésében,
melynek során a teljesítményértékelési folyamat összefogását, koordinációját, az értékelő
vezetők és értékelt személyek összerendelésében történő változások kezelését, értékelési
folyamatok módszertani támogatását látjuk el. 

Ellenőrzés 
Külső  szerv  által  történő  ellenőrzés  2020.  évben  az  osztályon  nem  történt.  A Belső
Ellenőrzési  Osztály  ellenőrzési  jogkörében  eljárva  ellenőrizte  az  osztályhoz  tartozó
személyügyi nyilvántartások vezetését.

Rendezvények, díjátadások

Dunaújváros  MJV Közgyűlése  által  alapított  cím  és  díjak  adományozásának  rendjéről
szóló rendelet alapján 2020-ban a közgyűlés az alábbi elismerések átadásáról döntött:

„Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím: 1 fő
„Dunaújváros Közbiztonságáért” díj: 3 fő
„Dunaújváros Ifjúságáért” díj: 1 fő
„Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díj: 2 fő
„Dunaújváros Oktatásügyéért” díj: 3 fő
„Pedagógus Életpályáért Emlékérem”: 15 fő 
„Dunaújváros Közszolgálatáért” díj: 2 fő
„Dunaújvárosért Díj”: 1 fő 
„Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj:1 fő 
„Dunaújváros Egészségügyéért” díj: 1 fő 
„Pro Cultura Intercisae” díj: 1 fő 
„Dunaújváros Sportjáért” díj: 2 fő 

Az  osztály  valamennyi  önkormányzati  rendezvény,  díj,  illetve  elismerés  átadásának
előkészítésében,  lebonyolításában  felelős  munkát  végez.  Teljes  körű  koordináló
tevékenységünk  a  javaslat  előkészítésétől  egészen  a  rendezvény,  illetve  díjátadás
megvalósításáig kiterjed.



Szépkorúak köszöntése

A személyügyi és működtetési osztály az erről szóló kormányrendelet értelmében időben
gondoskodott  a városunkban élő szépkorú személyek (90.,  95. és 100.,  valamint 100.
fölötti  életkor  esetében  minden  évben)  születésnapi  köszöntésének  előkészítéséről  és
lebonyolításáról,  amennyiben  ezt  a  szépkorú  személy  előzetesen  jóváhagyta.  Felelős
kollégáink felvették az érintett szépkorú személlyel a kapcsolatot, egyeztették a köszöntés
időpontját,  és  intézkedtek  az  oklevél,  a  virágcsokor  és  az  ajándékkosár  átadására
vonatkozóan. Az önkormányzati sajtószóvivő értesítette a sajtó munkatársait a köszöntés
időpontjáról,  és  a  köszöntést  követően  rövid  összefoglaló  jelent  meg  az  adott
orgánumokban. 

Diákmunka 

A kormány  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  2020.  év  nyarán  is  lehetővé  tette  100%-os
támogatással a „nyári diákmunka” program megszervezését az önkormányzatok számára.
2020. július hónapban 4 fő diák segítette a hivatal különböző szervezeti egységeinél az
ügyviteli, elsősorban irattározási, selejtezési feladatok elvégzését.
A „játszótéri  projekt” néven korábbi  években elhíresült  nyári  diákmunkát ez évben is a
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  koordinálta.  12  fős  diákcsapat  gondoskodott  a
játszóterek  állapotának  ismételt  felméréséről  (a  játszótéri  elemek,  padok  épségének
felmérését a homokozók felásását, gyommentesítését). 

Közfoglalkoztatás 

2020.  évben  a  közfoglalkoztatás  korábbi  években  kialakul  támogatási  rendszere
jelentősen  átalakult.  Tekintettel  az  állami  támogatás  jelentős  csökkenésére  (100%-ról
50%-ra  csökkent),  2020.  évben  első  sorban  a  jelentős  mértékű  ügyviteli  feladatok
elvégzésére  2  fő  egyéb  irodai  kisegítő  munkakörben  3  fő  hivatalsegéd,  kézbesítő
munkakörben alkalmazott munkavállalót foglalkoztatott és foglalkoztat időszakos jelleggel
önkormányzatunk.  A  2021.  évre  átnyúló  közfoglalkoztatási  programban  2  fő
foglalkoztatása folyik 2021. február 28. napjáig.

Esélyegyenlőségi tevékenység 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvény alapján az önkormányzatoknak 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programját a
jogszabályban  meghatározottak  szerint  felülvizsgáltuk,  és  a  közgyűlési  elfogadást
követően továbbítottuk az illetékes hatóságnak közzétételre.

Civil szervezetekkel történő kapcsolattartás 

Folyamatos kapcsolatot  tartottunk és munkájukat segítettük 2020-ban a következő 
szervezeteknek:

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Szervezete
Képviselő: Kondor László és Farkas Zsolt 
Mindannyian Mások Vagyunk, Halmozottan Sérültek Egyesülete
Képviselő: Kovács Pálné
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete
Képviselő: Kálmánné Tóth Mónika
Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete



Képviselő: Szilágyi Ferenc
Pannon Polgárőrség 
Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 
Dupent Polgárőr Egyesülete 
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség 

Szociális támogatásokkal kapcsolatos tevékenység 

A  közszolgálati  tisztviselők  részére  adható  juttatásokról  és  illetménypótlékokról  szóló
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a hivatal szociális bizottságot működtet a
szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása érdekében.

A szociális bizottság a hivatali kérelmek függvényében ülésezett, és látta el munkáját. 

Idősekkel kapcsolatos tevékenység 

A 2017. október 26. napjával megalakult és a Közgyűlés 848/2017. (XII.14.) határozatával
elfogadott  Idősügyi  Tanács 2020.  évben a  felmerülő  problémák függvényében látta  el
tevékenységét.  Tekintettel  az  év  folyamán  kialakult  járványhelyzetre  és  a
következményként meghozott kormányzati védelmi intézkedésekre, az idősek védelmében
a rendezvények és programok megtartása elmaradt.

Kommunikáció

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásai alapján osztályunk a helyi sajtóorgánumokon keresztül a tavalyi évben is
folyamatosan  tájékoztatta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  polgárait  az  aktuális  és
közérdeklődésre számot tartó eseményekről. Az önkormányzati sajtószóvivő valamennyi
önkormányzati  hír,  program,  nyilatkozat,  képviselői  fogadóórák  és  további  közérdekű
információ közléséről határidőn belül, az év folyamán kialakult járványhelyzet, és a hozott
intézkedések figyelembevételével, a meghatározott koordináció mentén gondoskodott.
A törvényi előírásoknak megfelelően nyomon követtük a közérdekű adatokra vonatkozó
jogszabályi előírásokat és azok változásait. A hivatal valamennyi osztályának megbízott
felelősével  az  aktuális  tartalmak  feltöltését  egyeztettük.  Ennek  az  összhangnak
köszönhető a honlap aktualizáltságának megtartása és fejlesztése.



II. Költségvetési és Pénzügyi Osztály

A  költségvetési  és  pénzügyi  osztály  tevékenysége  az  önkormányzati  feladatellátás
valamennyi  feladatában  megjelenik.  Az  alábbiakban  témakörönként  mutatom  be  az
elvégzett feladatokat.

2020. évi önkormányzati költségvetés előkészítése
A  2020.  évi  önkormányzati  költségvetés  előkészítése  során  osztályunk a  központi
költségvetéshez kapcsolódó információk,  jogszabályváltozások,  valamint  a  helyi  adatok
alapján  a  polgármesteri  hivatal  osztályainak  közreműködésével,  azok
adatszolgáltatásainak alapul vételével koordinálta és előkészítette a város költségvetését
megalapozó számadatokat.
A feladat végzése során:
 összeállítottuk a költségvetési rendelet feladataira vonatkozó ütemtervet, elkészítettük

a tervezés feladatait megalapozó módszertani útmutatót,
 felmértük  az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  által  ellátott  feladatok

működtetéséhez-,  valamint  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  szervek
működéséhez  szükséges  kiadási  igényeket,  a  felmérést  követően  többszöri
egyeztetés, korrekció során kialakítottuk a végleges előirányzat javaslatot,

 az  előző  évi  tényszámok,  közgyűlési  döntések,  rendeletek  és  egyéb  információk
alapján kidolgoztuk a működés bevételi tervszámait (állami támogatás, saját bevétel),

  az  intézményektől  bekértük  az  állami  támogatás  felmérésének  alapját  képező
feladatmutatókat,  melyek  összesítését  követően  kidolgoztuk  az  igényelhető,
feladatmutatókon  alapuló  állami  hozzájárulás  összegét.  Az  állami  támogatást
megalapozó adatokat évközben a jogszabályban előírt, 3 alkalommal felülvizsgáltuk
és a változásról tájékoztattuk a Magyar Államkincstár Igazgatóságát, 

 összeállítottuk  a  költségvetést  megalapozó  számszaki  dokumentációt  és  szöveges
indoklást,  majd  gondoskodtunk  a  felsővezetői  egyeztetésről,  melyet  követően
megtörtént  a  bizottsági,  továbbá érdekképviseleti  szerv  általi  véleményeztetés.  Ezt
követően  a  közgyűlés  felé  benyújtásra  került  a  költségvetést  megalapozó
számadatokat tartalmazó előterjesztés, valamint a költségvetési rendelettervezet is.

- az  6  nemzetiségi  önkormányzattal  együttműködve  az  előkészítésben,  elkészült  a
nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozata is,

-   a költségvetési rendelet jóváhagyását követően elkészítettük az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal részletes költségvetését az elemi költségvetés rögzítéséhez és
továbbítottuk a MÁK számára.

- Az  előző  feladatok  mellett  szerveztük  és  irányítottuk  az  önkormányzat  9  önálló
költségvetési intézménye  elemi költségvetésének előkészítését, majd végrehajtottuk
az intézményi költségvetések tartalmi és formai felülvizsgálatát is.  

- A fenti feladatok tekintetében 2020. évben határidőre eleget tettünk a jogszabályban
előírt központi adatszolgáltatási kötelezettségnek.

- Az  6  nemzetiségi  önkormányzat  esetében  szintén  előkészítettük  a  költségvetési
határozatot megalapozó dokumentációt és a képviselő testületi  határozatok alapján
elkészítettük a KGR-es felületen az elemi költségvetés rögzítését is.

A 2019. évi zárszámadási rendelettervezet elkészítése
 A 2019.  évi  zárszámadási  rendelettervezet elkészítése  érdekében  szerveztük  és

irányítottuk  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  intézmények
beszámolóinak  készítését,  ezek  egyenkénti  számszaki,  technikai  összefüggésbeli
felülvizsgálatát  elvégeztük.  Ezzel  párhuzamosan  elkészítettük  az  önkormányzat,
valamint a polgármesteri hivatal beszámolóját is.  



 Ezt  követően  került  sor  a  városi  önkormányzati  összetolt/konszolidált  beszámoló
összeállítására. E feladat jogszabály szerint a MÁK-nál kerül elvégzésre, azonban a
zárszámadásra  rendelkezésre  álló  szűkös  határidő  miatt  előzetesen,  helyben  is
szükséges volt elvégezni.

 Az 6 nemzetiségi önkormányzat beszámolóját szintén el kellett készíteni. 
 Minden költségvetési  szerv  és  minden  önkormányzat  esetében törvényi  határidőre

eleget  tettünk  a  zárszámadással  kapcsolatos  központi  adatszolgáltatási
kötelezettségnek,  mely  keretében  elszámoltunk  az  igényelt  és  felhasznált  állami
hozzájárulásokkal is. 

 A zárszámadási rendelettervezetet határidőben a közgyűlés elé terjesztettük.
 Az 6 nemzetiségi önkormányzat esetében előkészítettük a beszámoló elfogadásához

szükséges határozatot megalapozó dokumentációt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása
 Feladatunk minden osztály  előterjesztésére vonatkozóan az előkészítő  szakaszban

pénzügyi  szempontból  véleményezni  a  költségvetést  érintő  közgyűlési
előterjesztéseket.

-   A  költségvetés  végrehajtása  során  gyakoroltuk  a  jogszabály  által  meghatározott
gazdálkodási hatásköröket, ennek keretében:
 a  gazdasági  vezető  távolléte  esetén  pénzügyi  ellenjegyzést  végeztünk  a

jóváhagyott  költségvetési  előirányzatok  erejéig  a  szakmai  osztályok  által
előkészített kötelezettségvállalásokat keletkeztető szerződéseken,

  elvégeztük az önkormányzat felé benyújtott számlák ellenőrzését, érvényesítését és
a feladatot szervező- / beszerzést lebonyolító osztály szakmai igazolása birtokában
gondoskodtunk a pénzügyi  teljesítésről,  lebonyolítottuk  az utalásokat:  13.786 db
számla és egyéb dokumentum tekintetében,

       - a  számviteli  előírásoknak  megfelelően  pénzforgalmi  és  előirányzati  szintű
nyilvántartást  vezettünk  a  pénzügyi  számvitel  és  a  költségvetési  számvitel
rendszerében, valamint rögzítettük a megtörtént gazdasági eseményeket főkönyvi
könyvelés szintjén, a szükséges analitikus nyilvántartásokkal kiegészítve. A feladat
ellátás során 2020. évben 113.842 db könyvelési tételt dolgoztunk fel.

A költségvetés havi lebontása érdekében rendszeresen elkészítettük a likviditási tervet. A
vezetői  tájékoztatás  eszközeként  a  bevételek  figyelemmel  kísérése  mellett  napi
pénzügyi  kimutatást  és  heti  teljesítési  jelentést  készítettünk.  Mindemellett  a
költségvetési  szervektől  is heti  rendszerességgel  kértünk be adatokat,  melyeket  az
ütemezett  likviditási  tervhez  igazítva  elemeztünk  és  az  intézményi  források
rendelkezésre állása érdekében rendszeresen, havi 4 (heti 1x) alkalommal indítottuk
az intézményfinanszírozást.

-  Elvégeztük a lakáshoz jutást elősegítő támogatások (helyi- és munkáltatói támogatás)
pénzügyi  teljesítésével,  jelzálog  bejegyzésével,  -  módosításával  és  a  szerződés
lejártakor a jelzálog törlésével kapcsolatos feladatokat is, mely során mintegy 14 db
szerződést kezeltünk.

   Az  önkormányzat  bevételeinek  beszedése  érdekében  figyelemmel  kísértük  az
önkormányzatot megillető egyéb bevételek (a garázsok közterület-foglalási díjának, a
haszonbérek, telepengedélyek, szabálysértési bírságok, köztemetés megtérítés, stb.)
alakulását, az önkormányzati ingatlanok és - helyiségek bérbeadása területén elláttuk
a  számlázási  feladatokat,  figyelemmel  kísértük  a  bevételek  teljesülését,  melyhez
kapcsolódóan  elvégeztük  az  önkormányzat  határidőben  meg  nem  fizetett
kinnlevőségeivel kapcsolatos polgármesteri szabályzatban meghatározott feladatokat.
A bevételek beszedése érdekében összesen 1.124 db számla kiállítását végeztük el
és  322  esetben  került  sor  felszólító  levél  küldésére,  különböző  adategyeztetésre,



valamint önkormányzaton belüli  adatszolgáltatásra.   Egyenlegértesítéshez több mint
300 db levél került kiküldésre. A kinnlevőségek beszedése érdekében rendszeresen
kezdeményezzük  kompenzációs  szerződés  vagy  engedményezési  megállapodás
megkötését, amennyiben a feltételek rendelkezésre állnak.

-   Folyamatosan végeztük az intézmények finanszírozását, havi minimum 4 alkalommal
10 intézmény részére. A személyi  juttatások utalásai  éves szinten 13.400 - 14.000
tranzakciót, a nyugdíjasok számára az év során 1 alkalommal utalt támogatás több
mint 11.200 tétel címre utalását jelentette.

-  A költségvetési rendelet aktualizálása érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a
közgyűlés tartalékok terhére tett kötelezettségvállalásait, év közben gondoskodtunk a
költségvetést érintő közgyűlési döntések, polgármesteri határozatok, valamint központi
pótelőirányzatok miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításokról. 2020.
évi  költségvetésre  vonatkozóan  év  végéig  5  alkalommal  terjesztettünk  be
rendeletmódosítást. Jelenleg folyamatban van a 2020. évi költségvetést érintő utolsó,
6.  módosítás  előkészítése.  Módosítást  terjesztünk  be  a  költségvetési  határozat
aktualizálására,  mely  az  időarányos teljesítési  adatokról  is  tájékoztatja  a  képviselő
testületet.

-  Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, továbbá az 6 nemzetiségi önkormányzat
készpénzes  kifizetéseinek  biztosítása  érdekében  8  elkülönült  házi  pénztárat
működtetünk. E tevékenység során - a készpénzkímélés követelményeit is szem előtt
tartva 1.296 db bizonylat készült, amelyből bejövő 310 db, kimenő 986 db. 

Egyéb adóbevallási feladatok
- Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzatok

tekintetében  is  elvégeztük  a  NAV  felé  szükséges  adatközlést,  áfa  –  és  járulék
bevallást. 

- Teljesítettük az általános forgalmi adóval (éves bevallás fog készülni 2021. február 25-
ig),  a hivatali  gépjárművek adóztatásával,  a reprezentációs adóval,  a rehabilitációs
hozzájárulással és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó különféle adókkal, járulékokkal
kapcsolatos, az adózás rendjéről  szóló törvényben foglaltak szerinti  adóbevallást a
NAV felé és eleget tettünk a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a biztosítotti
bejelentésnek.

Külső szervek által végzett ellenőrzés
- A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság)
2020. évben 2 esetben végzett hatósági ellenőrzést az államháztartásról  szóló  2011.
évi CXCV. törvény 57. §, illetve az 59. §-a alapján. 
- 2020.  június  hónapban  kezdte  meg  Magyarország  2020.  évi  központi
költségvetéséről  szóló 2019.  évi  LXXI.  törvény 2.  melléklet  II.1.  Az óvodai  nevelésben
részesülő gyermekek számának meghatározása,  a köznevelési  törvényben elismerhető
vezetői  létszám,  valamint  a  II.  melléklet  2.  pontja  Óvodaműködtetési  támogatás
jogcímeken a 2020. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatás évközi
módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálatát folytatta le az Igazgatóság.
Az ellenőrzésben érintett intézmény az Önkormányzat irányítása alá tartozó Dunaújvárosi
Óvoda.
A dokumentum  alapú  ellenőrzést  lezáró,  jegyzőkönyv  eltérést  nem  állapított  meg  az
Önkormányzat  évközi  módosításban  szerepeltetett  adataihoz  képest,  így  intézkedésre
nem volt szükség. 
2020. szeptember hónapban az Igazgatóság a 2019. évben a központi költségvetésből
igénybe vett állami támogatások igénybevételének és a felhasználásának jogszerűségére
irányuló  hatósági  ellenőrzést  kezdett  meg,  melynek  jogcímeit  dokumentum  alapú
ellenőrzés keretében végezte. A felülvizsgálat az Önkormányzat irányítása alá tartozó 10



költségvetési  intézményt  érintette  –  Polgármesteri  Hivatal,  Bölcsődék  Igazgatósága,
Dunaújváros  Óvodák,  Gazdasági  Ellátó  Szervezet,  Egyesített  Szociális  Intézmény  és
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai,  Útkereső  Segítő  Szolgálat,  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza,  Egészségmegőrzési  Központ,  József  Attila
Könyvtár, Intercisa Múzeum.
A vizsgálat  eredményes  lefolytatásához  szükséges  pótlólagos  információk  beküldését
követően  az  Igazgatóság  a  jegyzőkönyvet  2020.  október  30-án  küldte  meg
Önkormányzatunknak.  Az  ellenőrzés  eltérés  megállapítása  nélkül  zárult,  ezért
intézkedésre nem volt szükség.

A vezetői – és az államháztartási információs rendszer, belső kontroll működtetése 
- Elkészítettük és közgyűlés elé terjesztettük az önkormányzat, önkormányzati fenntartású

intézmények  és  a  hivatal  költségvetéséről  szóló  negyedéves,  féléves  és  I-IX.  havi
pénzügyi tájékoztatókat.  

-  Elkészítettük  az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal,  valamint  a  nemzetiségi
önkormányzatok költségvetése végrehajtásáról szóló havi költségvetési- és negyedéves
mérlegjelentéseket, valamint koordináltuk és felülvizsgáltuk az önkormányzat irányítása
alá  tartozó  9  intézmény  beszámolóinak  készítését  a  Magyar  Államkincstár  felé  a
KGRK11 központi rendszerbe a jogszabály által előírt határidőre. 

 Az állami támogatások igénylése és évközi módosítása az ebr42 központi rendszerben
történt az előírt határidőre. 

 A fentiek szerint összesen 114 db különféle adatszolgáltatást teljesítettünk, és további
164 db adatszolgáltatás esetében koordinációt és ellenőrzést végeztünk.

-  Az önkormányzat felső-vezetése számára rendszeresen szóban/írásban megadtuk az
aktuális napi/időszaki eseményekről összeállított információkat.

-  Folyamatosan  gondozzuk  az  osztály  tevékenységi  körébe  tartozó  szabályzatokat,  a
számviteli, pénzügyi területeket érintő belső szabályzatok módosítását készítettük el és
számos hivatali - illetve önkormányzati szabályzat esetében vettünk részt új szabályzat
vagy  módosítás  egyes  részterületének  elkészítésében.  A  gazdálkodás  rendjét
megalapozó  szabályzat  készítése  2017.  májustól  az  osztály  feladatkörébe  került,  a
szabályzathoz tartozó felhatalmazások előkészítésére és azok visszavonására mintegy
79 db intézkedés előkészítése vált szükségessé.

- A 2018. évi gyakorlattól eltérően az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kötött,
aláírásra előkészített beszerzési és a szolgáltatási szerződések, illetve megrendelések
a  pénzügyi  ellenjegyzést  követően  kerülnek  rögzítésre  az  ASP  rendszerben.  Az
ellenjegyzéshez  kötelező  a  rendelkezésre  álló  szabad  előirányzatról  szóló  igazolás,
dátummal és az osztályvezető (a szerződést előkészítő osztály) aláírásával ellátva. Az
osztály  feladatellátásban  kerül  sor  a  hivatal  másik  5  szervezeti  egysége  által
előkészített szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítésére. 

-  Munkafolyamatba  épített  ellenőrzés  keretében  az  ASP  rendszerben  folyamatos
adatellenőrzést  végzünk,  a  kontrollok  során mintegy  83 adat  esetében karbantartás
illetve helyesbítés elvégzése vált szükségessé.

- A  társosztályok  feladatellátását  segítve  végezzük  a  támogatások  elszámolásának
felülvizsgálatát, mely során kb. 160 iktatott ügyirat került rögzítésre és feldolgozásra.

Egyéb feladatellátás
- A  közgyűlés  tájékoztatása  érdekében,  illetve  döntés  előkészítéshez  számos

előterjesztés készült:
o a költségvetési rendelet 5 alkalommal történő módosítása,
o a költségvetésről időszakos tájékoztatás 3 alkalommal,
o intézmények működéséhez kapcsolódó kérdésekben,



o állami támogatás változásának költségvetési rendezésére,
 A hivatal  több osztályának közreműködésével  a  Költségvetési  és  pénzügyi  osztály

koordinálásában  készült  összeállításra  a  városi  közmeghallgatásra  készült
dokumentáció.

  A bankokkal (OTP, K&H, CIB, MÁK) történő ügyintézés során (felhatalmazó levelek
rögzítése,  új  számla-alszámla  nyitása,  új  aláírók  és  új  felhasználók  felvétele,
direktszerződés módosítása, stb.) közel 32 levél megírása és az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok kitöltése, beküldése vált szükségessé. 

Egyéb személyügyi feladatok
-   A hivatal  személyi  állománya tekintetében gondoskodtunk  a  MÁK által  számfejtett

összegek kifizetéséről továbbá a személyi jövedelemadó elszámolásához szükséges
-, valamint egyéb személyi juttatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítéséről  és  egyéb  adminisztratív  teendőkről.  Nemzetiségi  önkormányzatnál  a
közfoglalkoztatottak utáni járulék bevallás adatszolgáltatását is osztályunk végezte. 

Félévente és munkakör módosítások esetében elvégeztük a teljesítmény célkitűzések
meghatározását és a teljesítményértékelés feladatait, éves minősítést készítünk és a
szükséges  számban  elvégezzük  a  munkaköri  leírások  készítését-módosítását,  e
feladatok közel 40 dokumentum elkészítését igényelték.



III. Adóhatósági Osztály

Adóhatósági tevékenység

Önkormányzati  adóhatóságunk  feladatkörében  2020.  évben  is  ellátta  Dunaújváros
közigazgatási  területén  a  központi  adójogszabályokban,  illetve  a  helyi  önkormányzati
rendeletekben  jegyzői  hatáskörbe  utalt  adók,  adók  módjára  behajtandó  köztartozások
megállapításával,  nyilvántartásával,  beszedésével,  kezelésével,  adóellenőrzésével,
hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat. 

A  működtetett adónemek az alábbiak voltak:
1.  A helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény felhatalmazása és  a  közgyűlés  döntése
alapján 
- iparűzési adó,
- vagyoni típusú adóként építményadó és
- kommunális jellegű adóként idegenforgalmi adó. 
2. Központi jogszabályon alapuló adónemként
- gépjárműadó, 
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója,
- talajterhelési díj és
- magánfőzött párlat jövedéki adója.

A magánfőzött párlat jövedéki adójához kapcsolódó adóügyi feladat csak az ellenőrzési
tevékenységre terjedt ki.

Az  adóévre  vonatkozóan  helyi  adórendeleteink  nem módosultak,  adómérték  emelésre
sem került sor.

Az adónemekből 2020. évben befolyt adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: 

(adatok ezer forintban) 

Adónem Befolyt bevétel

Iparűzési adó 4.204.600

Építményadó 1.009.600

Gépjárműadó 3.656

Idegenforgalmi adó 2.463

Pótlék, bírság és egyéb bevétel 11.500

Talajterhelési díj 359

Összesen 5.232.178

Adóhatóságunk  az  önkormányzat  működéséhez  szükséges  források  jelentős  részének
beszedését látta el. Az önkormányzat költségvetésében tervezett működési célú bevételek



2020. évben 12.276.100 ezer forintban kerültek megállapításra, melyből az adóbevételi
előirányzat 6.169.500 ezer forintot képviselt.

A tényleges éves adóbevétel 5.232.178 ezer forintban realizálódott. 

A  korona  vírus  megjelenése,  a  kormányzat  részéről  a  veszélyhelyzet  kihirdetése,  a
veszélyhelyzet  okán  hozott  intézkedések  jelentős  hatással  voltak  az  önkormányzat
adóbevételeire.

A  gépjárműadó  teljes  összege  elvonásra  került  áprilistól.  A  végrehajtási  eljárásokat
felfüggesztették. Az idegenforgalmi adót nem kellett beszedniük a szállásadóknak.

Az iparűzési adó vonatkozásában a vállalkozások kormányzati segítségnyújtást kaptak oly
módon,  hogy  méltányossági,  adómérséklési  lehetőséggel  élhettek  amennyiben  a
pandémiás időszak gazdasági nehézséget jelentett számukra.

Mindezek súlyos adóforint kieséseket eredményeztek adóhatóságunknál.

Az adóhátralék az előző éviekhez hasonló nagyságrendet képviselt. A jelentős kintlévőség
csökkentése és a tervezett bevételek teljesülése céljából a végrehajtói tevékenység fontos
szerepet töltött be az adóigazgatási munkán belül. 

Mind a saját bevételek hátralékaival, mind az önkormányzatokhoz telepített adók- módjára
behajtandó köztartozások behajtásával adóhatóságunk a 2020-as adóévben is kiemelten
foglalkozott  az  adóév  második  felében,  amikor  is  ismét  lehetett  végrehajtásokat
foganatosítani.

A hátralék és követeléskezelés a hátralékkal rendelkező gazdálkodók és magánszemélyek
fizetésének  kikényszerítésében  és  az  adófizetők  fizetési  nehézségeik  méltányos
kezelésében nyilvánult meg.

Az  elmúlt  évben  is  kiemelt  adóigazgatási  feladatnak  tekintettük,  hogy  azon  adózók
számára, akik önkéntesen, pontosan tesznek eleget adókötelezettségeiknek, az adózást
minél  könnyebbé,  egyszerűbbé  tegyük,  azokat,  akik  ismerethiány,  vagy  tévedés  miatt
adóznak pontatlanul, segítsük a jogkövetésben, azon adózókat pedig, akik nem teljesítik
kötelezettségeiket a törvényes irányba tereljük.

Ennek  érdekében  az  elévülési  időn  belüli  évekre  kiterjedően  iparűzési  adó  és
építményadó ellenőrzéseket végeztünk adózóink körében, illetve új adóalanyokat vontunk
be az adózói körbe az egységes közteherviselés elvének érvényesülése céljából.

Az év folyamán az ellenőrzési munkatervben szereplő 60 kijelölt adózó ellenőrzéséből 44
vizsgálata megtörtént, 15 adózó vizsgálata folyamatban van, egy vállalkozás ellenőrzését
pedig megszűnés okán nem tudtunk elvégezni.
Az ellenőrzés 44 adózó esetében jegyzőkönyvvel lezárult. Az ellenőrzések megállapításait
határozatban rögzítettük, melyek közül 28 db 2020. évben már véglegessé vált, 6 db pedig
ez évben lesz végleges.

Az ellenőrzések száma az előző évekhez hasonlóan alakult, azt nem tudtuk növelni.  A
vírushelyzet, a veszélyhelyzet nehéz feladat elé állította az ellenőrzést is.
Főleg  a  tavaszi  időszakban,  amikor  is  a  vizsgált  cégek a  home office  adta  kihívások
megoldásán  dolgoztak,  vagy  a  vírussal  voltak  érintettek  és  ezért  a  vizsgálathoz  kért
adatok megküldése sokszor akadályokba ütközött, az ellenőrzésre fordított idő jelentősen
megnövekedett.



Az ellenőrzési tevékenység megállapításai:

2020-ban jogerőre emelkedett határozatok megállapításai (adatok Ft-ban)

Megnevezés
Mulasztási

bírság

Adókülönbözet
Adóbírság

Késedelmi
pótlék

Fizetési
kötelezettség

összesen

Pénzügyi teljesítés
összesenTerhére Javára

2019. évről áthúzódó
megállapítások 

168 589 551 294 99 909 137 824 18 566 776 364 707 684

2020. évi jogerős
megállapítások

0 759 801 56 184 147 027 16 161 866 805 922 989

Összesen: 168 589 1311095 156 093 284 851 34 727 1 643 169 1 630 673

Adóhatósági ügyek megoszlása 2020.

Helyi
iparűzési

adó

Építmény
adó

Idegenforgalmi
adó

Gépjármű-
adó

Jövedéki
adó

Egyéb
adóügyi

intézkedés
Összesen

Bejelentkezés, 
változás 
bejelentés 4396 302 44 4742

Bevallás 4738 758 121 3 5620

Felhívás 147 109 15 271

Adóelőleg 
módosítás 59 59

Határozat / 
végzés 65 1286 11525 12876

Méltányossági 
kérelem és 
határozat 76 16 2 94

Adóigazolás 777 777

Adó-és 
értékbizonyítván
y 912 912

Megkeresés adók
módjára 
behajtandó 
köztartozás 
beszedésére 305 305

Adóellenőrzés 
során hozott 
határozat 49 49

Pénzforgalom 
rendezéséhez 
kapcsolódó 
ügyek 820 820

Végrehajtáshoz 
kapcsolódó 
ügyek 1526 28 4867 6421

Egyéb ügyirat 
(illeték, belföldi 
jogsegély, 
tájékoztató levél) 7083 72 14 211 187 7567

ÖSSZESEN 18139 2543 135 12543 3 7150 40513



Egyéb feladatok tekintetében

A kötelezővé  vált  elektronikus  ügyintézés  önkormányzatunkat  is  érintő  szabályozása,
miszerint  a  vállalkozásokkal,  társhatóságokkal  csak elektronikus úton lehet  kapcsolatot
tartani, jelentős többlet terhet ró az így is leterhelt munkatársakra.
Ez a kötelezettség az iratok kézbesítésére is kiterjed, ezért az ügyintézési idő jelentősen
megnőtt az iratok szkennelése, az adóalany kézbesítési tárhelyének megkeresése és az
ügyiratok továbbítása okán.

Az  önkormányzati  adóhatósághoz  befolyt  illeték,  valamint  gépjárműadó  bevételek
továbbutalásáról a törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodtunk.

Az ASP Adó szakrendszerben a negyedéves zárásokat végrehajtottuk és továbbítottuk az
illetékes társhatóságok felé.

Folyamatosan részt vettünk a Megyei Jogú Városok Szövetsége Adóügyi Kollégiumának
munkájában.
Kapcsolatot tartottunk fenn a Megyei Jogú Városok Szövetségével. Rendszeresen adtunk
választ  a tőlük érkező kérdésekre,  jogszabály módosításokat megelőző véleményezést
végeztünk, és gyűjtöttünk adatokat a statisztikai elemzésekhez, kimutatásokhoz.

Adóhatóságunk fontos feladatnak tartja az adóalanyok naprakész, minél teljesebb körű
tájékoztatását. Ennek érdekében az Önkormányzat honlapján folyamatosan közzétettünk
minden fontos adózással  kapcsolatos információt,  felhívtuk a figyelmet  a  változásokra.
Hozzáférhetővé  tettük  az  adókötelezettség  teljesítéséhez  szükséges
formanyomtatványainkat és helyi rendeleteinket is.

Az OPTEN Kft. - szerződés alapján -  vállalkozásokat figyelő szolgáltatást nyújt abból a
célból, hogy továbbra is minél frissebb adatokkal rendelkezzünk adózóinkról. A cég heti
rendszerességgel mutatja be önkormányzatunk illetékességi területén működő egyéni és
társas vállalkozások adatait, az abban bekövetkezett változásokat, üzleti pozíciójukat, a
velük kapcsolatban indított eljárásokat.
Fenti adatszolgáltatás az adóellenőrzési munkában is jelentős fontossággal bír.

Folyamatosan informáltuk a felső vezetést az adóbevételek alakulásáról, az adóbevételt
befolyásoló tényezőkről, eseményekről, intézkedésekről.

Személyügyi és tárgyi feltételek
Az adóhatósági munkát 1 fő osztályvezető irányításával 1 fő adóügyi vezető ügyintéző, 11
fő adóügyi ügyintéző, 2 fő adóellenőr és 1 fő ügykezelő látta el. Végzettség szerint az
osztály dolgozói közül 10 fő felsőfokú, 6 fő pedig középfokú képesítéssel rendelkezik.
Az  év  során  egy  dolgozónk  nyugdíjba  vonult  az  iparűzési  és  építményadó  területről.
Osztályunkra,  a  megüresedett  munkakörre  július  1-jén  érkezett  felsőfokú  képesítésű
munkatárs munkaviszonyát  a 6 hónapos próbaidőn belül  novemberben megszüntettük,
mert munkavégzésében, mentalitásában nem felelt meg az elvárásoknak.



IV. Jogi és Vagyonkezelési Osztály

Civil szervezetek támogatása
Az önkormányzat - a feladat ellátásához szükséges -  ingatlan(ok) ingyenes biztosításával,
haszonkölcsön szerződés keretében  támogatta olyan  civil szervezetek kérelmét, amelyek
tevékenységükkel  a  helyi  önkormányzat  közfeladataihoz  kapcsolódnak,  vagy  ahhoz
hozzájárulnak  (Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület,  Találj  Haza  Rehabilitációs
Alapítvány, Duna Dog Center Alapítvány).

Sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatása,   DVG Zrt.  
felhasználásainak figyelemmel kísérlése
Az  ingatlanrészek  sportcélú  hasznosítására  irányuló  megállapodás  alapján  DMJV
Önkormányzata a DVG Zrt.-nek engedményezés útján forrást biztosított a létesítmények
bérletére, illetve szabadkorcsolya, szabadidős tevékenységek megrendezésére.

Havonta  került  sor  a  támogatásokkal  összefüggésben  a  teljesítésigazolások  és
szerződések  összhangjának  ellenőrzésére,  az  összegek  rögzítésére,  a  felhasználás,
maradványösszeg figyelemmel kísérése mellett. 

Tulajdonosi hozzájárulási kérelmek kezelése
DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő köz- és egyéb területeken közművek, nyomvonal
jellegű építmények, valamint ezekkel összefüggő egyéb al- és felépítmény létesítéséhez,
bővítéséhez vagy áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges.
 A  tulajdonosi  hozzájárulás  kérelmének  elbírálása  magában  foglalja  a  bizottsági
előterjesztéseket  elkészítését,  a  kártalanítási  megállapodások  összeállítását  és
aláíratását, a kártalanítási összeg meghatározását és behajtását, valamint a tulajdonosi
hozzájárulásról szóló polgármesteri határozat kiadását.   

„Dunaújváros Sportjáért” Díj
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  14/2018.(VI.22.)  önkormányzati
rendeletével  alapította  a  „Dunaújváros  Sportjáért”  díjat,  melyre  bármely  természetes
személy,  illetve  közösség  tehetett  javaslatot.  A díjak ünnepélyes átadása a 2020.  évi
februári közgyűlésen megtörtént, az alábbi személyek részesült a díjban:
- Pász Péter
- Lencsés József (posztumusz)

Létesítményhasználati Pályázat
Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelet
alapján  pályázatot  hirdetett  a  sportszervezetek  és  sportegyesületek  támogatására
elkülönített   összeg  elnyerésére,  illetve  célirányos  felhasználására.  A  pályázatok
benyújtása megtörtént a Vagyonkezelési Osztályra, összesen 15 sportegyesület pályázott.
Minden egyesület esetében az igényelt támogatást 2020. január 01. és 2020. március 31.,
valamint  2020.  június  15.  és  2020.  december  31.  közötti  időszakra  megszavazta  a
közgyűlés. A szerződés tervezeteket továbbítottuk a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé,
majd a Iroda véleményezését követően sor került a szerződések aláírására.

Sportszervezetek számára kiírt pályázatok
Dunaújváros MJV Polgármestere 514/2020. (VI.05.) PM határozata alapján a 2020. évben
pályázatot  hirdetett  a  sportszervezeteket,  sportvállalkozások  támogatására  elkülönített
25.000.000,-  Ft  összeg  elnyerésére,  illetve  célirányos  felhasználására.  Összesen  46
sportegyesület nyújtott be pályázatot. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda által véleményezett



pályázati  felhívás után, a pályázaton nyertes egyesületekkel  megkötöttük a támogatási
szerződéseket.

Dunaújvárosi sportolók köszöntése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 30/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat  sporttevékenységgel  kapcsolatos  feladatairól,  kötelezettségeiről  és
támogatásáról  tartalmazza  a  dunaújvárosi  székhelyű  sportszervezetek/sportolók
jutalmazását.
A  rendelet  értelmében  DMJV  Polgármestere  minden  év  decemberében  ünnepélyes
keretek között köszönti a sportolókat.
2020  decemberében  a  veszélyhelyzetre  való  tekintettel  az  ünnepélyes  állófogadás
elmaradt, azonban a sportjutalmak átutalása megtörtént a sportolók és edzőik részére.

Az  önkormányzat  legalább  50%-os  tulajdonában  álló  egyes  gazdasági  társaságok
önkormányzat  által  delegált  felügyelőbizottsági  tagjai  visszahívására  és  új  tagok
megválasztására  

A meghatározó önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaságok önkormányzat által
delegált  felügyelőbizottsági  tagjait  visszahívta  és  új  felügyelőbizottsági  tagok  kerültek
megválasztásra.

Magyar Telekom Zrt.-2976/54 hrsz. ingatlan adásvétele     

2020  decemberében  lejárt  a  2976/54  hrsz.-ú  ingatlanra  korábban  kötött  bérleti
szerződése. Vételi szándékuk miatt pályázatot írtunk ki. A M. Telekom érvényes pályázatot
nyújtott be, ennek kapcsán az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van, a vételár
23.000.000,-Ft+ÁFA

Innopark Nkft. -TTP címpályázat     

Az Innopark jelenleg nem rendelkezik a "Tudományos és Technológiai Park" címmel, ezért
bizonyos pályázatokon nem indulhat.  A minősítés lehetőséget nyújt  arra, hogy a 2021-
2027  uniós  költségvetési  ciklusban  a  cím  birtokosa  ipari  parki  fejlesztéseket  célzó
pályázati forrásokhoz hozzájuthasson. A kérelem kapcsán előterjesztést készítettünk és a
pályázat elkészítésével az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok
Egyesületet bíztuk meg. A minősítéshez a pályázat munkaszakaszai: előzetes felmérés,
TTP  fejlesztési  terv  kidolgozása,  jogosultságok  igazolása,  területhez  kapcsolódó
dokumentáció összeállítása,  vállalati  és felsőoktatási  K+F+I együttműködés,  "TTP cím"
megvalósíthatósági  tanulmány,  TTP  címpályázati  dokumentáció  elkészítése.  A
finanszírozás az alábbi: 9,5 millió Ft + 2.565.000,-Ft ÁFA. A finanszírozási ütemterv: bruttó
2,5 millió  ft  biztosítása előlegként  a 2020.  évi  költségvetés általános tartaléka terhére,
bruttó 7millió ft vállalkozási díj kifizetése a teljesítéskor, várhatóan 2021 I. negyedévének
végén, és bruttó 2 millió 565 ezer forint "sikerdíj" kifizetése a sikeres minősítést követően,
várhatóan 2021 első félévének vége.

Radari Sporttelep átnevezése "Nyers László Küzdősport Centrum"-ra 

Képviselői  kezdeményezésre  a  Radari  Sporttelepet  a  közgyűlés  döntése  alapján
átneveztük  Nyers  László  küzdősport  Centrum-ra.  Nyers  László  Dunaújváros  első



olimpikonja. Avatóünnepség keretében Pintér Tamás polgármester úr és a néhai Nyers
László  lánya  Nyers  Emma leleplezték  a  sportcsarnok  falán  elhelyezett  emléktáblát.  A
csarnok elnevezése habbetűkből felkerült a bejárat feletti falfelületre.

Tárgyi eszköz analitika, ASP

Minden évben jelentős feladat a kataszter és a tárgyi eszköz analitika vezetése, valamint a
negyedéves és éves jelentések előtti  főkönyvi egyeztetés, a gazdálkodási rendszerben
való szerződés rögzítés, valamint a számlázandó bevételek számlázása, a költségvetés
tervezése során a Vagyonkezelési Osztályra vonatkozó előirányzatok összegyűjtése, és
rögzítése, figyelemmel kísérése, különböző adatszolgáltatások teljesítése.

A 2019.  évben különös nagy feladat  volt  az ASP rendszer  bevezetésével  kapcsolatos
migráció, az adatállomány egyeztetése, javítása.



V. Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Kátyúk javítása
A város területén 2272 m2 felületen 1488 db kátyúhiba került kijavításra, mintegy bruttó
124.321. E Ft,- összegben. 

Kivitelezések:
Elvégzett egyéb beruházások: 
Vízelvezetés
Temető u. 2 db vonalmenti víznyelő felújítási munkáinak elvégzése br.: 1.688.341,-Ft.
Egyéb elvégzett út, járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások 
helyreállítása, zúzottkő terítések: br. 124.766.494,-Ft 
Elvégzett burkolati jelek megújító és újak felfestése: br. 5.043.989,-Ft. 
Megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása: br. 20.952.908,-Ft.
Hidak és buszvárók karbantartása: br. 155.033,-Ft.
Hó- és síkosságmentesítés: br. 127.500.000,-Ft. 

Közvilágítás
Üzemeltetés: Közvilágítás aktív elemeinek karbantartására és üzemeltetésére,  valamint
kamerák karbantartására összesen bruttó 8.000 E Ft,-. 
Fejlesztések: Dunapart  rendezvényterület  energiaellátás  tervezése. Gábor  Á.  u.
közvilágítás fejlesztés, Szórád M. út 15. -17. közvilágítás fejlesztése. Kossuth L. u. - Babits
M. u. közötti park közvilágítás kiépítése. Hold u. mögötti sétány közvilágítás fejlesztése.
Fejlesztésre költött összeg:21.000.000,-Ft.

Önkormányzati  ingatlanok  felújítása,  karbantartása  (iskola,  óvoda,  bölcsőde,
önkormányzati lakások)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, lomtalanítása 9.879.445,-Ft értékben az,
Önkormányzati  tulajdonú  intézmények  felújítása  20.950.996,-Ft  értékben  történt  meg.
Az  Alkotás  u.  8-9.  sz.  alatti  volt  védőnői  tanácsadóban  gyermek  háziorvosi  rendelő
kialakítása történt 10.281.168,- Ft értékben.

Park- és erdőfenntartás
A 2020. évben történt események a park és erdőterületek fenntartása során:
A városi zöldterületeken 7 alkalommal történt kaszálási munka a kiemelt területeken és 6
alkalommal az egyéb területeken melynek összege: Br. 260.000.000 Ft

A parkokban történt gallyazások (cserjemetszés, fametszés) során Br. 44.900.000 Ft

A parkokban kiültetésre került 15.940 db egynyári palánta, 4.650 db kétnyári palánta és
tulipán  összesen  (fenntartási  munkákkal  együtt)  Br.  19.760.000  Ft
A város területén kiültetésre került több mint 43.000 db fa összesen Br. 11.100.000 Ft

Dunaújváros közterületein egész évben folyamatos a rágcsálók elleni védekezés.

Köztisztasági feladatok
A Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel,  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzatával,  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelési  Zrt.-vel  megkötött
keretszerződések alapján folyamatos munkavégzés mellett, ütemtervszerűen zajlott 2020.
évben a parkok szemétszedése, az övárkok takarítása, az erdőterületek takarítása, járda
és  útszél  takarítása,  a  köztéri  hulladékgyűjtő  edények  ürítése,  valamint  nyári
hőségnapokon az utak locsolása. A lakosság részére 2020. évben is biztosított volt az évi



1 alkalommal megszervezett lomtalanítás. 
A köztisztasági feladatok ellátáshoz megrendelt zsákok száma 10.100 db, míg ugyanebből
a célból megrendelt konténerek össztérfogata 2128 m3 volt. Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében számos esetben kérte fel
az önkormányzatot Dunaújváros MJV közigazgatási területén illegálisan elhelyezett nagy
mennyiségű  hulladék  elszállítására,  ami  az  elvégzendő  feladatok  esetében  többlet
költséget eredményezett. Fentiek okán szükségessé vált a konténerek és hulladékgyűjtő
zsákok biztosítására vonatkozó keretösszeg 25.000.000.-Ft-ról 28.000.000.-Ft-ra történő
évközi  megemelésre és ezzel  összefüggésben a Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel  megkötött
szolgáltatási keretszerződés módosítása.

Közterület-használat
2020.  évben  a  kiadott  bontási  engedélyek  száma  19  db,  míg  a  közútkezelői
hozzájárulások  száma  57  db  volt.  A  közterületbontásokhoz  kapcsolódó  közterület-
használatból származó önkormányzati bevétel 2020-ban 145.920.-Ft volt.

Parlagfű elleni védekezés
A parlagfű elleni védekezés jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatának ellátására
2020.  évben  először  köttetett  megállapodás  a  közérdekű  védekezés  feladatának
ellátására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.
Idén 6 bejelentés érkezett parlagfűvel szennyezett belterületi területről, de ezek egyikéről
sem bizonyosodott be a parlagfű jelenléte, csak a területek elgazosodása. Fentiek alapján
az elgazosodott  területek  tulajdonosait  az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
szóló 4/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelet alapján indult eljárásokban szólítottuk fel. A
tulajdonosok  minden  esetben  gondoskodtak  az  ingatlanuk  kaszálásról  és  a
gyommentesítésről.

Játszóterek, padok, gyepmesteri telep
A 2020. évben 30 db új Urban lemezes és 10 db Bácskai típusú hulladékgyűjtő edény
beszerzését  rendelte  meg az Önkormányzat.  A városban 58 db új  kézi  hulladékgyűjtő
edény lett kihelyezve, és több mint 30 db régi hulladékgyűjtő edény került cserére. A kézi
hulladékgyűjtő edények karbantartására összesen bruttó 4.793.879,-Ft összeget költött a
város.

A közterületi  játszóterek  egész  éves  karbantartásra bruttó  6.874.930,-  Ft  összeget
költött önkormányzatunk, mely összegből többek között feltöltésre kerültek a játszóterek
homokozói, novemberben felújításra került a Domanovszky játszótér, és kerítést kapott a
Magyar  úti  játszótér.  A karbantartási  munkák  egész  évben  folyamatosan  zajlottak.  Új
játszótéri eszközöket telepítettek a tavalyi évben a Berzsenyi lejáró melletti játszótéren, a
Berkenye  közben,  a  Batsányi  János  utca  mögötti  játszótéren,  a  Bocskai  István  utcai
játszótéren,  a  Vörösmarty  Mihály  utca  mögötti  játszótéren,  valamint  az  Eötvös  utcai
játszótéren bruttó 7.803.733,-Ft értékben.

Köztéri  berendezések  karbantartására  2020.  évben  15.715.185,-Ft  összegben  adott
megrendelést az önkormányzat. Az elmúlt év során 50 db új pad került kihelyezésre és
126 db pad került felújításra. A karbantartási munkák során több mint 50 feleslegessé vált
köztéri berendezés elbontásra került.

A Felső-dunaparti kilátó karbantartására bruttó 1.044.026,-Ft összeget költött a város,
melyből  a  DVG  Zrt.  munkatársai  megszüntették  a  kilátó  előtti  terület  vízelvezetési
problémáit és a megrongált elemek cseréje, illetve pótlása is megtörtént.



Az  Ebrendészeti  telepen a  kutyák  férőhelyének  számát  10  kennellel  növelte  az
Önkormányzat  bruttó  2.956.188,-Ft  értékben.  Az  állatok  állatorvosi  kezelésére
bru.145.000,-Ft,  állateledelre  br.  717.407,-Ft,  állati  melléktermék  elszállítására  br.
242.721,-Ft összeget költött a hivatal. A telep egész éves fenntartási költsége br. 434.734,-
Ft volt. 

A 2020. év folyamán az e-közmű rendszeren keresztül beérkezett közműnyilatkozat iránti
kérelmek száma 53 db volt. Ezek közül 30 db érintette az Önkormányzat által üzemeltetett
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető hálózatot, ezekről közműnyilatkozatot adtunk
ki.

Az osztályra 7 db csapadékvíz befogadói nyilatkozat iránti kérelem érkezett a 2020. év
folyamán, ezekről nyilatkoztunk.

Az osztály a 2020. év folyamán elkészíttette az ún. Csillagdomb beépítetlen területein (a
Szilágyi Erzsébet út – Szent György út – Toldi köz – Baracsi út – Csillagfürt utca, valamint
a  1565/1  hrsz-ú  ingatlan  által  határolt  terület)  a  házhelyosztás,  út-  és  közműhálózat
tervezés előkészítő munkáit. A 2020 szeptemberében elkészült tanulmányterv tartalmazza
a terület  tervezési  alaptérképét  és egyesített  közműtérképét,  a  magántulajdonban lévő
ingatlanok tekintetében az előzetes kisajátítási  vázrajzokat,  valamint  az  önkormányzati
tulajdonban  lévő  telkek  esetében  az  előzetes  telekalakítási  vázrajzokat.
A tanulmányterv  készítése  során  az  út-  és  közműhálózat  vizsgálata  is  megtörtént,  a
lehetséges  csatlakozási  pontok  feltárásával  és  az  út-  és  közműfejlesztési  javaslat
elkészítésével.

Szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel a Felső-Dunaparton a Batsányi János u. mögött a
felnőtt  és  a  kutyás  játszótér  környezetében  ivókút  telepítésének  tervezésére.
A  Ruhagyári  út  szennyvíz  elvezetésének  tervezésére  a  Metuado  Kft-vel  kötöttünk
szerződést.  A  szükséges  területszerzések  elhúzódása  miatt  a  szerződés
meghosszabbítására  került  sor  2020.  novemberében.  Az  engedélyes  tervek
elkészítésének új határideje 2021. március 31. 



VI. Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

I. FŐÉPÍTÉSZET ÉS PÁLYÁZATI KOORDINÁCIÓ:

1. Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia

Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2014-ben került elfogadásra. A
314/2012. (XI.8.)  Korm. rendelet 7.  §-a szerint az ITS-t  4 évente felül  kell  vizsgálni.  A
felülvizsgálat  folyamata  lezárult,  Dunaújváros  MJV  Településfejlesztési  Koncepciójának
felülvizsgálatát  Dunaújváros MJV Polgármestere a 309/2020.  (04.09.)  határozatával  és
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  222/2020.  (VII.16.)  határozatával
fogadta el, Dunaújváros MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát
Dunaújváros MJV Polgármestere a 310/2020. (04.09.) határozatával és Dunaújváros MJV
Önkormányzatának  Közgyűlése  a  222/2020.  (VII.16.)  határozatával  fogadta  el,
Dunaújváros MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát fogadta el.

Településrendezési terv 

Dunaújváros  új  településrendezési  terve  2016-ban  került  elfogadásra.  2020-ban  a
parkolók  kialakításával  és  a  Hamburger  Hungária  tervezett  fejlesztési  területével
kapcsolatos rendezési terv módosítások kerültek elfogadásra.
2020-ban több lakossági egyeztetés lebonyolítására is sor került.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi  építési
szabályzatot  (továbbiakban  HÉSZ)  négyévente  át  kell  tekinteni,  és  ha  szükséges
módosítani.  A  négyévenkénti  felülvizsgálathoz  elkészíttettük  Dunaújváros  fontosabb
helyszíneire  a geotechnikai-mérnökgeológiai  vizsgálatot,  amely a  HÉSZ felülvizsgálatot
megalapozó tanulmány.

Településkép védelem

Dunaújváros  MJV.  Önkormányzata  elkészítette  a  Településképi  Arculati  Kézikönyvét
(továbbiakban  TAK)  és  új  településképi  rendeletét  (továbbiakban  TKR),  melyek  2017
decemberében kerültek elfogadásra. 2019-ben sor került a TKR módosításra. 2020-ban
újabb módosítási igények merültek fel, ezért a TKR módosítási folyamatát elindítottuk.
A településképi  véleményezési  eljárások során a kisebb ügyek esetében településképi
bejelentési  eljárást  folytattunk  le,  a  nagyobb  volumenű  esetekben  a  tervtanács
összehívásával-, ülésének megtartásával alkottunk településképi véleményeket.
A tervtanács működtetése 2020-ban is folyamatos volt.

Területfejlesztési  Operatív  Program  (a  továbbiakban:  TOP)  projektjei
(megvalósításukban  közreműködik:  Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztály,  illetve  a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Fejér Megyei Kormányhivatal, NIPÜF Zrt., Magyar Közút N.
Zrt., Dunaújvárosi Turisztikai N. Kft.  stb.)

TOP forrásból összesen 9,7 milliárd Ft forrást különítettek el Dunaújváros részére.
Az operatív program  keretén belül megjelent felhívásokra benyújtott, majd támogatott
projektek tárgyidőszaki előrehaladásáról az alábbiak mondhatók el.

Lezárult projektek

TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci Megújul
TOP-6.4.1-15-DU1-2016-00001 Dunaújváros fenntartható mobilitási tervének 
kidolgozása



TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése

Korábban megvalósult, 2020-ban pénzügyi elszámolás alatt álló fejlesztések:

TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása 
A Magyar  Közút  Zrt-vel  közös konzorciumban tudtuk  megvalósítani  2019.  év  végén a
Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű országos közút M6 autópálya – 6. számú főút közötti
szakaszának felújítását. A 120 M Ft forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósult
kivitelezés lezárult. A projekt pénzügyi elszámolása és lezárása jelenleg folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése
259  M  Ft  támogatásból  valósult  meg  2018-ban  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola
épületének  energetikai  korszerűsítése.  A  felújítás  során az  épület  korszerűtlen
nyílászáróinak cseréjére,  valamint  a  tető  és  a homlokzat  hőszigetelésére  került  sor.  A
projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projektzárás folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003  Vasvári  Pál  Általános  Iskola  épületenergetikai
fejlesztése
301 M Ft támogatásból valósult meg 2018-ban a Vasvári Pál Általános Iskola  épületének
energetikai korszerűsítése. A felújítás során az épületegyüttes korszerűtlen nyílászáróinak
cseréjére,  valamint  a  tető  és  a  homlokzat  hőszigetelésére  került  sor.  A projekt  záró
helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projektzárás folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai fejlesztése
154 M Ft  támogatásból valósult meg 2017-ben az Aprók Háza és a Napsugár tagóvoda
épületének  energetikai  korszerűsítése.  A  felújítás  során az  épületek  korszerűtlen
nyílászáróinak cseréjére,  valamint  a  tető  és  a homlokzat  hőszigetelésére  került  sor.  A
projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projektzárás folyamatban van.
TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 Gyógyuljon új környezetben! - A dunaújvárosi Alkotás
u. 7. , Derkovits Gy. u. 2-4. és a Váci M. 9-10. szám alatt található orvosi rendelő
blokkok infrastrukturális fejlesztése
187  M  forintos  vissza  nem  térítendő  támogatásból  valósulhatott  meg  Dunaújváros
területén  4  háziorvosi  rendelő  korszerűsítése.  A  projekt  keretében  kötelezően  vállalt
praxisbetöltés akadályokba ütközik, ami akadályozza a projekt végső lezárását.

TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
A projektre  összesen 205 M Ft  támogatást  nyertünk. A projekt  az Egyesített  Szociális
Intézmény két (a Batsányi úti és Magyar utcai) épületének felújítását, az Útkeresés Segítő
Szolgálat főépületének felújítását, valamint a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére
egy,  a  támogatottak  szállítását  lehetővé  tevő  mikrobusz  beszerzését  tette  lehetővé.  A
projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projektzárás folyamatban van.

2020-ban megvalósult fejlesztések:

TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 Déli iparterület fejlesztése  
A 250  M forintos  vissza  nem térítendő  támogatásból  megvalósult  projekt  keretében a
Lokomotív út teljes felújítására került sor. Az útfelújítással egyidőben megtörtént egy az



Önkormányzat tulajdonában lévő, a jövőben ipari, gazdasági célra hasznosítható terület
feltárása. A projekt pénzügyi elszámolása és lezárása jelenleg folyamatban van.

TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése 
A Budai Nagy Antal út Kandó Kálmán tér - Volán telep közötti  szakaszának teljes körű
felújítása  231  M Ft  vissza  nem térítendő  támogatásból  valósulhatott  meg.  Az  útpálya
korszerűsítésén túl egyes járdaszakaszok is felújításra kerültek, és a terület csapadékvíz
elvezetése  is  kiépítésre  került.  A  projekt  pénzügyi  elszámolása  és  lezárása  jelenleg
folyamatban van.

TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001 Zöld város kialakítása 
A  projektben  900  M  Ft  támogatásból  valósult  meg  egy  integrált  városfejlesztési
programcsomag, mely a Vasmű úti zöldsáv és a Duna-parti sétányok rekonstrukcióját, a
Városháza B épületében kávézó kialakítását, valamint a Dózsa Mozicentrum épületének
és környezetének megújítását tette lehetővé. A beruházáshoz a 2018-ban elnyert TOP-
651 DMC energetikai projekt is kapcsolódik. A projekt pénzügyi elszámolása és lezárása
jelenleg folyamatban van.

TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001  Dunaújvárosi  Dózsa  Mozi  Centrum  energetikai
fejlesztése
A 196 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült projekt keretében a Dózsa Mozi
műemlék épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épületek
korszerűtlen  nyílászáróinak  cseréjére,  valamint  a  tető  és  a  homlokzat  hőszigetelésére
került sor. A projekt pénzügyi elszámolása és lezárása jelenleg folyamatban van.

Folyamatban lévő fejlesztések:

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és
a Baracsi úti Arborétum fejlesztése 
A két helyszínen megvalósuló turisztikai célú projektre 1.13 Mrd Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert városunk. Az elmúlt időszakban elkészültek a fejlesztés műszaki tervei,
jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítése zajlik. A kiállítás
tematika, és a marketing eszközök fejlesztése szintén véglegesítés alatt áll.

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése 
Turisztikai célú beruházásként 485 M Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg
az  Intercisa  Múzeum fejlesztése.  A projekt  keretében  a  belső  udvar  lefedésével  és  a
földszinti alaprajz részleges átszervezésével bővül a kiállítótér alapterülete. Új női, férfi és
akadálymentes  mosdó  kerül  kialakításra,  valamint  vendéglátó  és  ajándéktárgy  árusító
funkcióval  bővül  a  múzeum  szolgáltatási  köre.  Jelenleg  zajlik  az  átalakítás  műszaki
dokumentációjának  megtervezése.  Az új  kiállítás  tematika  elkészítése,  és  a  marketing
eszközök fejlesztése is folyamatban van.

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása
A 900 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert projektben az Aquantis Élményfürdő és
a  Fabó  Éva  Sportuszoda  közötti  területen  kerülne  kialakításra  a  látogatóközpont.  Az
engedélyezési tervek elkészültek. A tervezési költségek vegyesen TOP és MVP forrásból
lettek finanszírozva.

TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001  Gazdaságfejlesztést  és  a  munkaerő  mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 



A projekt 455 millió forintból teszi lehetővé a Magyar út egyes szakaszainak, valamint a
Szigeti  út  teljes  szakaszának  felújítását,  gyalogos és  kerékpáros közlekedési  felületek
kialakításával.  A tervezés  elkészült,  a  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzés
előkészítése folyamatban van. 

TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
 A 306  M Ft  vissza  nem térítendő  támogatásból  megvalósítható  fejlesztés  keretében
megújul  a  Szalki-szigeti  Ruhagyári  út  és  Rév  út.  A kivitelezéshez  szükséges  tervek
rendelkezésre  állnak,  a  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzés  előkészítése
folyamatban van. 

TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése
A  Bölcsődei  férőhelyek kialakítása,  bővítése c.  felhívásra  történt  a  Zengő-Bongó és  a
Hétszínvirág  Bölcsődék  felújítását,  -az  előbbi  intézmény  esetében  férőhelybővítést  is-
céloz meg. Jelenleg folyamatban van a beruházás megvalósításához szükséges műszaki
tervdokumentáció készítőjének kiválasztása.

A Vasmű  u.  41.  Kft.  indikatív  ajánlattételi  felhívást  jelentetett  meg  a  projekt  tervezési
feladatainak ellátásával járó költségek piaci árának alátámasztására, így a legkedvezőbb
ajánlat szerint (bruttó 55.000.000,- Ft ) a DVN Zrt.-vel történt meg a tervezési feladatokra
(építési  engedélyezési  és  kiviteli  tervekre)  a  vállalkozási  szerződés  megkötése
2020.12.04-én.

TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése
A városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó projekt 482 M forint vissza nem
térítendő  támogatásból  valósulhat  meg.  A projekt  keretében  a  Táborállás  városrészt
veszélyeztető felszíni csapadékvíz elvezetésének I. üteme valósul meg. A kiviteli tervek és
a  vízjogi  létesítési  engedély  rendelkezésre  áll,  a  kivitelező  kiválasztására  irányuló
közbeszerzés előkészítése folyamatban van. 

TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban
A  619  M  forint  vissza  nem  térítendő  támogatásból  megvalósuló  projekt  keretében
Dunaújváros  kerékpárút  hálózatának  fő  tengelyei  kerülnek  kialakításra.  Jelenleg  az
elkészült engedélyezési szintű tervek véleményezése zajlik (minisztériumi tervzsűri, közúti
biztonsági  auditor,  civil  kerékpáros  szervezet).  Az  ezek  alapján  véglegesített  tervekre
útépítési engedély megszerzése szükséges.

TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Dunaújvárosban
A 835  M forintból  megvalósuló  beruházás  keretében  két  körforgalmi  csomópont  kerül
kialakításra  a  Kandó  Kálmán  téren,  a  hozzájuk  tartozó  gyalogos  és  kerékpáros
közlekedési  felületekkel  együtt.  A létesítmények műszaki  tervdokumentációja és építési
engedélye  rendelkezésre  áll,   a  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzés
előkészítése folyamatban van. 

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP
Tovább folytatódott a helyi  foglalkoztatási együttműködéseket szolgáló projekt,  melynek
stratégiai célja, hogy a létrehozott Paktumszervezet a térség munkaerő-piaci szereplőivel
erősítse  a  város  térségi  centrum  szerepét  foglalkoztatási,  gazdasági  és  társadalmi
vonatkozásban.  A  világjárvány  miatti  óvintézkedések  miatt  2021.  első  negyedévéig



meghosszabbított  programban  min.  453  fő  képzése,  támogatott  foglalkoztatása,
vállalkozóvá válási támogatása, utazási támogatása, fejlesztő programja, tréningje, illetve
pályaorientációs tanácsadása támogatható. 

TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban
A 219 M Ft vissza nem térítendő támogatásból  megvalósuló projekt keretében a helyi
cselekvési terv, közösségi felmérés, közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, továbbá
a rendezvénynaptár aktualizálása teljesült. További önkormányzati kötelezettségvállalás a
megvalósítási  időszakra  a  kötelező  nyilvánosság  biztosítása,  a  projektmenedzseri
feladatok  ellátása,  a  marketingeszközök  fejlesztésével  járó  feladatok,  a  szakértői
szolgáltatásként  tervezett  feladatok,  a  partnerségi  együttműködések  kialakításával  járó
feladatok,  a  tervezett  közösségi  akciók  szakértői  feladatai,  a  tervezett  tankatalógus
összeállításának  és  frissítésének  feladatai,  valamint  a  helyi  nyilvánosság  fórumainak
fejlesztése.  A közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok ellátása folyamatos.

Modern  Városok  Programban  megvalósítandó  projektek  (megvalósításukban
közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., DVN
Zrt., BMSK Zrt., Dunaújvárosi Egyetem, stb.)

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város megállapodása alapján a
Modern  Városok  Program  keretében  számos,  a  város  hosszú  távú  fejlesztését
megalapozó döntés született. A Program részeként nagy hangsúlyt fektet a város többek
közt  a  turisztikai  beruházásokra,  valamint  a  környékbeli  sportolási  lehetőségek
összehangolt  fejlesztésére  és  közlekedésfejlesztési,  útfejlesztési,  közműfejlesztési
beruházásokra.

2020-ban  valamennyi  projekt  folytatódott  előkészítési,  megvalósítási  vagy  zárási
feladatokkal.

Megvalósult projektek:

Radari Sporttelep fejlesztése

Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása
Előkészítő szakasz: Élményfürdő épületének vásárlása és a projekttervek elkészítése

Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása 
Fabó Éva Sportuszoda felújítása projektelem

Vidámpark és a vidámparki terület fejlesztése

II.  számú  rendelőintézet  (Zöld  SZTK)  épületének  hasznosítása  a  fejér  Megyei
Kormányhivatal megvalósításában

A térségi úthálózat fejlesztése Magyar Közút Zrt. megvalósításában

Folyamatban lévő projektek:

A Modern Városok Program Bizottsága döntése alapján támogatták a városi víziközmű-
hálózat fejlesztését. Az I. ütem megvalósítása 2020-ban is folytatódott. A tervek alapján a
térségi szennyvízhálózat kiépítése mellett 1,3 Mrd Ft összegben korszerűsíthető a víz és a
szennyvízhálózat. E projektnek II. üteme nem valósulhat meg.

Az  „Aquantis  Élményfürdő  felújítása  és  Fürdőpark  kialakítása  c.  projekt  Támogatói
Okiratának kiállítása 2019. 06. 03-ával történt meg, mely révén a fenti  két projektelem



megvalósítására  2019.  évben  900.000.000  Ft,  2020-ban  pedig  1.979.616.995  Ft
támogatást  kapott  Dunaújváros.  A  vonatkozó  kormányrendeleteknek  megfelelően  a
beruházás  előkészítését  és  lebonyolítását  kizárólagos  joggal  a  BMSK  Zrt.  végzi.  A
Fürdőpark kialakítása projektelem tervezett tartalma: külső medence teljes körű felújítása
és  fedése,  sporttechnológia  kiépítése,  photovoltaikus  rendszer  telepítése,  gépészeti
korszerűsítés, eszközbeszerzés. 

A korábban felújított két épület között kialakított fürdőpark megvalósítása után egy modern
fürdőkomplexummal büszkélkedhet Dunaújváros, amely újabb turisztikai vonzereje lehet a
városnak. (teljes beruházási érték a komplexum vonatkozásában megközelíti az 5 milliárd
Ft-ot.) 

Nagy hangsúlyt fektetünk a turisztikai beruházásokra, a cél egymásra épülő attrakciókkal
kihasználni és fellendíteni a város turisztikai adottságait. 
A város természeti adottságait használja ki a Szalki-szigeti rekreációs célú fejlesztések
sora: a szabadstrandi épületek, utak, sétányok és műtárgyak megújítása mellett sor kerül
a horgászöböl mederkotrására, és motorcsónak kikötő építésére is, 1,16 Mrd Ft értékben,
mely  forrást  biztosították  városunknak.  A  mederkotrás  megvalósult,  a  volt  Remix
épületének  kivitelezése  folyamatban  van,  az  úszómű  terveztetése  kapcsán  a  vízjogi
létesítési engedély beszerzése úgyszintén.

A városi  zöldfelületek bemutatását  reprezentálva elkészülhet  a  Baracsi  úti  arborétum
(TOP  és  MVP  forrásból  valósul  meg:  100  M  Ft  EU-s  és  30  M  Ft  hazai  forrás).  A
fejlesztésbe bevont, a területen elhelyezkedő magántulajdonú ingatlant az önkormányzat
megvásárolta.  Ezen ingatlanon áll  majd  az új  látogatóközpont  épülete.  Kifejezetten  az
MVP forrásból megvalósuló projektelemek: erdészház megvásárlása, arborétum tervezés,
menedzsment.  Az  építési  engedélyezési  tervek  és  a  kiviteli  tervek  is  elkészültek.  A
kivitelező kiválasztására szóló közbeszerzést kell elindítani a 2021. évben.

Szálloda és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati
Központ  mellett:  az  új  városi  fürdő-  és  vízisport  centrum  szomszédságában  egy
belvárosi  szálloda épülhet  hazai  forrásból,  hiánypótló  beruházásként.  (1,99  Mrd  Ft)
Kiemelt  beruházássá  nyilvánította  a  kormány,  ezért  a  közbeszerzéssel  összefüggő
feladatokat, a műszaki ellenőri feladatokat, továbbá a lebonyolítói feladatokat a BMSK Zrt.
látja el kizárólagos joggal. TOP és MVP forrásból együttesen valósul meg a beruházás.

Áruforgalmi  csomópont,  logisztikai  központ  és  nem  zavaró  hatású  iparfejlesztés
valósulhat meg az állami földek más célú hasznosításával Dunaújvárosban és Iváncsán. A
fejlesztés több ütemben készül el, az iváncsai létesítmény átadás előtt áll.

Közlekedésfejlesztési  intézkedések  kapcsán  meg  kell  említeni  az  energiahatékonyság
fontosságát  a  tömegközlekedés  megreformálásában:  az  elektromobilitással
kapcsolatos kutatási projekteket a Dunaújvárosi Egyetemmel közösen hajtotta végre a
város (100 M Ft). Az elektromobilitás projekt II. ütemének projektterve benyújtásra került.

Korszerűsíteni  szükséges  az  autóbusz  hálózatot:  Elektromos  hajtású  buszok
beszerzése 1 Mrd Ft értékben, korszerű energiatakarékos buszok beszerzése további
2,1 Mrd Ft értékben valósulhat meg. 

A  vasútállomáshoz  rendelt  új  buszállomás  kialakításával  korszerű  intermodális
személyforgalmi csomópont  (ICS) kerül kialakításra, az összehangolt menetrendekkel
javítani lehet a helyközi és a távolsági tömegközlekedés minőségét. A megvalósíthatósági



hatástanulmány  elkészült,  jelenleg  az  ICS  engedélyezési  és  kiviteli  terveinek
elkészíttetését végzi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Labdarúgó Stadion fejlesztése

A fejlesztés két ütemben valósult meg. Az I. ütem keretében került sor a pályavilágítás, a
pályatest és az eredményjelző kivitelezésére még 600 millió forint támogatási forrásból a
2015. évben. A fejlesztés II. üteme 2017. évben indult el,  mindösszesen 1,4 milliárd Ft
támogatási forrásból. A létesítményhez tartozó igazgatási épületrész (építész szaknyelven:
„fejépület”) készült el 2019. július 24-én. A fejépületben kaptak helyet a csapatok öltözői,
vizesblokkok, büfék, tv-s közvetítős állomások, edzői irodák, orvosi szoba stb., valamint a
szükséges  parkolók,  kerítések  építése  történt  meg.  A  projekt  elszámolásának
dokumentumai leadásra kerültek a Támogató minisztérium felé a 2020. évben.

Kézilabda Akadémia fejlesztése
A Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  éves  törvények  a  fejlesztés  forrását
2017.-2019.  évre  mindösszesen  6  milliárd  Ft  keretösszegben  határozta  meg.
Az évek során módosultak az épületekkel kapcsolatban az elképzelések. Több egyeztetés
után a BMSK Zrt. a közbeszerzési/beszerzési eljárás elindításával zajlik a Csarnoképület
és környezetére vonatkozó tervezési feladataira szóló kiírás.

Európai Uniós pályázatok megvalósítása, előkészítése

GINOP-7.1.6-16-2017-00007  A Dunai  Limes magyarországi  szakaszának turisztikai
fejlesztése

Dunaújváros MJV Önkormányzata konzorciumban 3 másik település önkormányzatával
(Komárom, Nyergesújfalu és Kölked), a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (továbbiakban
MTÜ) , a Budavári Kft. vezetésével 2018 áprilisában támogatásban részesült a GINOP
programban meghirdetett  Világörökségi  helyszínek fejlesztése című pályázati  kiírásra a
Dunai  Limes  magyarországi  szakaszának  turisztikai  fejlesztése  című  pályázata.  A
konzorcium  2  tagja  jogutódlás  miatt  megváltozott:  a  Budavári  Kft.  jogutódja  a
Várkapitányság  Nonprofit  Zrt.,  az  MTÜ  jogutódja  Turisztikai  Marketingkommunikációs
Ügynökség Nonprofit Zrt. lett. 
Az Önkormányzat 600 millió Ft támogatásból megépíthet a Batsányi út végén, az út és a
jelenlegi kőtár közötti zöldterületen egy kőtár és látogatóközpont funkciójú új épületet. Az
új épület kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  ASP
rendszerhez való csatlakozása

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program keretéből finanszírozott
projekt  az  egységes  elektronikus  ügyviteli  megoldások  bevezetését,  s  ezáltal  a
közszolgáltatások minőségi színvonalemelését célzó  intézkedések támogatását célozta
meg.  Apropója,  hogy  az  önkormányzatok  2018/2019-ben  országos  szinten
csatlakoztak az ASP technológiával elérhető közigazgatási rendszerekhez. 9 Millió Ft
támogatást  nyertünk  el,  melyből  8,95  M  Ft-ot  felhasználtunk,  elsősorban  informatikai
eszközök- és különböző informatikai  szolgáltatások beszerzésére.  Azon projektek közé
tartozik,  amit  teljes  egészében  külső  menedzsment  nélkül  kellett  levezényelni  és



elszámolni. 2020. I. félévben a zárási, hiánypótlási és átdolgozási feladatok zajlottak. A
beszámoló és az elszámolás elfogadásra került, ezzel a projekt lezárult.

KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" pályázat

A Dunaújváros Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  konzorciumban megvalósuló projekt belső
hivatali  menedzsmenttel  működik.  2020-ban  több körös hiánypótlást  és átdolgozásokat
követően  a  Támogatási  Szerződés  2020.  04.1  6-ával  hatályba  lépett,  a  100%-os
támogatási előleg megérkezett. Összköltség konzorciumi szinten 4.994.607 Ft, ebből az
önkormányzat költségvetése 2.391.410 Ft.
A  projektet  súlyosan  érintette  a  koronavírus,  mivel  nagy  arányban  iskolai  és  városi
rendezvények megvalósítása adja a szakmai tartalmat. A projekt eredeti, 2021.02.03-ával
záródó  megvalósítási  időszakát  a  maximálisra  hosszabbítani  (2022.04.15.),  a
tevékenységeket átütemezni, a szakmai tartalmat részben átdolgozni volt szükséges, a
kapcsolódó Támogatási  szerződés módosítás  2020.12.03-án hatályba lépett.  2020-ban
továbbá 3+1 beszerzés lefolytatása történt meg, előbbiekben közreműködött a Vasmű u.
41. Irodaház Kft.. A megvalósítás a KEHOP-1.2.1 projekttel párhuzamosan történik.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás Dunaújvárosban

A KEHOP-1.2.1  pályázatot  az  éghajlatváltozás várható  hatásaira  való  felkészülés  és
kockázatkezelés támogatására írták ki. Célja helyi/járás szintű klímastratégia kidolgozása
a városra fókuszálva, valamint tudásmegosztás különböző programsorozatok, tanulmányi
versenyek,  illetve  különböző  kiadványok  révén.  A  klímastratégia  készítés  kötelező
önkormányzati  feladat.  A  Dunaújváros  Felsőoktatásért  Alapítvánnyal  konzorciumban
megvalósuló projekt belső hivatali menedzsmenttel működik.
Támogatás  konzorciumi  szinten  16.495.495,-  Ft,  DMJVÖ  költségsorainak  összege:
10.615.395,- Ft. Tervezett időszak: 2020. 08. 16 – 2021. 11. 16.

A 2019 év végén érkezett  tisztázó kérdésekre határidőben választ  adtunk a partnerrel
közösen, nyerési értesítés érkezett 2020.03.24-én A projekt egyszerűsített eljárásrendű, a
Támogatói Okirat hatályba lépett 2020.06.23-án, a támogatási előleg is megérkezett.  A
fent  leírt  veszélyhelyzet  e  projekt  megvalósítását  is  teljességgel  ellehetetlenítette  és
további  átdolgozási  feladatokat  generált,  melyek  folyamatban  vannak.  2020-ban  4+1
beszerzés lefolytatása történt meg, előbbiekben közreműködött a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft..

KEHOP-3.1.2 „A  biológiailag  lebomló  hulladék  eltérítése  a  hulladéklerakóktól”-
Komposztáló telep létesítése Dunaújvárosban 

A közgyűlés 2017 decemberében döntött  a projekt megvalósításáról.  Az önkormányzat
2018.  februárban  konzorciumi  megállapodást  kötöttünk  az  NFP  Nemzeti  Fejlesztési
Programiroda  N.  Kft.-vel  egy  közös  projekt  megvalósítására,  melynek  célja  egy  helyi
komposztáló telep létesítése. A pályázatot nem az önkormányzat adja be.  Az 2017 óta
tartó előkészítési szakasz jelenleg szünetel, a pályázati ablak 2019. 05. 15. óta zárva van. 

DANUrB+ Interreg DTP projekt a regionális és települési fenntarthatóság erősítésére
a Duna-menti kulturális örökség felértékelése révén



2019-ben lezárult  a  nemzetközi  DANUrB projekt,  és sikeresen továbbjutott  az Interreg
Danube pályázatának 2. fordulójába, amely jelenleg is zajlik. A DANUrB+ Interreg DTP
projekt a DANUrB projekt folytatásaként 2022-ig tart. A program fő célkitűzése egy átfogó
térbeli-kulturális hálózat létrehozása, amely összeköti az összes Duna menti közösséget
és ezeket egy márkanév alatt egyetlen turisztikai célpontként egyesíti. 

A projektben önkormányzatunk társult stratégiai partnerként vesz részt. Vezető partner a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

2020 szeptemberében a projekt Kick-off konferenciát tartott. A konferencián városunk is
részt vett és a kívánt (ppt előadás) formában bemutatkozott.

Európai uniós projektek fenntartási feladatai

2020-ban is folytatódott  a fenntartási  időszakban lévő, vagy az azt követően felmerülő
fenntartási  feladatokkal  érintett  európai  uniós  pályázatokkal  kapcsolatos  feladatok
teljesítése.  A  főépítészi  tevékenységgel  érintett  európai  uniós  pályázatok  közül  a
legfontosabbak:

KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001  A  Városháza  és  környezetének  funkcióbővítő
revitalizációja (IVS)

KDOP-3.1.1/D2-13-2013-0003 A Római városrész szociális célú városrehabilitációja

A szervezeti-személyi változások miatt egyes projektek fenntartási feladatainak ellátásáról
még zajlanak az egyeztetések.

 Hazai finanszírozású pályázatok

Családbarát fejlesztések a Szalki-szigeti Szabadstrandon projekt

Támogatási  kérelmet  nyújtottunk  be  "Családbarát  fejlesztések  a  Szalki-szigeti
Szabadstrandon" címmel  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  Zrt.  mint  a  Miniszterelnöki
Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által
meghirdetett Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem pályázati felhívásra. Közel
30  millió  forint  vissza  nem  térítendő  támogatásra  pályázunk,  melyből  napozóstég
telepítését,  értékmegőrző  szekrények,  napágyak  és  napernyők  kihelyezését,  valamint
baba-mama szoba berendezését kívántuk megvalósítani. 

Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt

2020 végén 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.Igényelt összeg:
12  834  219  Ft.  Az  előkészítési  feladatokat  osztályunk  és  a  Városüzemeltetési  és
Beruházási Osztály közösen oldotta meg. 



Pályázat ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatására

Agrárminisztérium  által  kiírt  pályázati  kiírására  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel
összeállítottuk  a  támogatási  kérelmet,  melynek  célja  az  ebrendészeti  telephely
modernizációja, fejlesztése volt max. 5 millió Ft támogatási összeggel. 

Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban (GZR-T-Ö-
2016-0073)

2018-ban 3 darab E-töltőoszlop tervezése-telepítése valósult meg 5,7 M Ft-ból (Kőműves-
Devecseri u., Október 23. tér, Táncsics Mihály u), melyek 2018. április óta üzemelnek. Az
üzemeltetési-karbantartási feladatokat a kivitelező vállalta, a töltés egyelőre ingyenes. A
projektben  7.921.996,-  Ft  összköltséget  kívánunk  elszámolni  496.510,-  Ft  önerővel.  A
projektet a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály és a Városüzemeltetési és
Beruházási  Osztály  közösen valósította  meg,  a  fenntartási  feladatok utóbbi  osztályhoz
tartoznak 2023-ig  készítendő éves jelentésekkel.  2020.  május-júniusban a 2019 elején
benyújtott szakmai- pénzügyi beszámoló átfogó hiánypótlási feladatait kellett megoldani,
továbbra is több kérdés tisztázandó a támogató elvárásai kapcsán.

Nemzeti  szabadidős-egészség  sportpark  program  –  kültéri  sportparkok  (I.  és  II.
ütem) az 1314/2016 (VI.30.) kormányhatározat alapján

Az I. ütemben egy „C” típusú, 8 db sporteszközzel rendelkező kültéri sportparkra nyertünk
támogatást,  mely  2017  vége  óta  üzemel  a  Felső  Duna-parton,  2019-ben  közvilágítás
kiépítésével  kiegészítve.  Önkormányzati  feladat/költség: munkaterület  kivitelezésre
alkalmassá tétele, felszíni vízelvezetés, bekötő járda, közvilágítás kiépítése (7,5 M Ft).  A
II.  ütemben 2018-ban  egy  ugyanilyen  sportpark  és  egy  400  m-es  futókör  létesítésére
nyertünk támogatást (Március 15. tér, ill. a már átadott sportpark köré tervezve). 2019-ben
megszületett  a  megvalósító  BMSK  Zrt.-vel  az  együttműködési  megállapodás.  A
kivitelezésre a feltételes beszerzést a BMSK lefolytatta 2020-ban, azonban a kivitelezés
nem kezdődhetett meg: „a Programra jelenleg rendelkezésre álló költségvetési források
korlátozottságára  tekintettel  a  tervezett  két  beruházás  megvalósításához  szükséges
támogatás  biztosítására  jelenleg  nincs  lehetőség”,  egyelőre  áthúzódó  beruházásként
kezelendő.  Önkormányzati feladat / költség: futókör 50% forrásának biztosítása (13,2 M
Ft), kötelező régészeti megfigyelés (1,5 M Ft keret), munkaterület kivitelezésre alkalmassá
tétele,  felszíni  vízelvezetés,  bekötő  járda,  közvilágítás  (7,4  M  Ft  keret).  A  fenntartás,
karbantartás,  üzemeltetés,  ingyenes  használat  biztosítása  a  műszaki  átadás-átvétel
lezárultától 5 évig önkormányzati feladat.

Helyi közösségi közlekedés támogatása pályázat (2019, 2020) 

2020-ban megtörtént a 2019-ben nyert 21.536.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló
elszámolás  a  zárszámadásban (Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály)  és  folytatódtak  az
egyeztetések a közszolgáltatást ellátó Volánbusz Zrt.-vel. 

Vasmű út belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-
fejlesztésével c. projekt



A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.)
Korm.határozat  értelmében  önkormányzatunknak  968  M  Ft  költségvetési  forrást
különítettek el a Vasmű út fejlesztésére, melyről Támogatói Okirat született.

A projekt időszaka 2019. 01. 18-2020. 12. 31. A beruházás műszaki átadás-átvétele már
2019.  novemberben  lezárult,  2020-ban  folytatódtak  a  műszaki  ellenőri,  menedzseri,
pénzügyi-elszámolási feladatok. A beruházás számviteli  üzembe helyezése folyamatban
van.

Saját forrású projektek

A Vasmű út  felújításának lehetőségeit tovább vizsgálva 2020-ban saját forrásból tender
tervet  készíttettünk,  mely  a  zöldfelületi  tanulmánytervet és  az  ahhoz  kapcsolódó
közterületi elemek kiviteli tervét tartalmazza.

Kötelezettségvállalásokhoz,  költségvetéshez,  működéshez,  elszámolásokhoz
kapcsolódó feladatok

2020-ban  mind  a  szakmai,  mind  a  gazdasági-pénzügyi  feladatokhoz  kapcsolódóan
folyamatos  volt  a  kötelezettségvállalások  rögzítése,  felülvizsgálata,  a  nyilvántartások
vezetése, a befejezett beruházások aktiválásának ügyintézése, a különböző számszerű és
szöveges adatszolgáltatások, kimutatások, beszámolók készítése (mind a hivatalon belül,
mind külső szervezetek, mind esettanulmányokat készítő tanulók részére) Folyamatos volt
az  adatfeltöltés  az  ASP  rendszer  KASZPER  gazdasági  moduljába,  amely  program
használatával kapcsolatos ismereteiket az érintettek bővítették az elmúlt év során.

Folyamatos volt  a  projekt  beszámolók,  elszámolások  készítése,  helyszíni  ellenőrzések
lebonyolítása ill. az azokban történő aktív közreműködés.

Folyamatos  feladat  volt  a  megjelenő  pályázatok  figyelemmel  kísérése,  a  pályázatok
kapcsán bankszámlák nyitása, kezelése és felülvizsgálata is. 

Az  önkormányzat  valamennyi  projekt  tekintetében  köteles  megőrizni  a  pályázati
dokumentációt  a  kiírásokban  meghatározott  időpontig,  melyek  a  fent  szereplő  ügyek
mellett a befejezett (lezárult fenntartási időszakon túli) projekteket is érinti. A kapacitások
függvényében feladat ezen iratok kezelése is.

Egyéb szakmai feladatok

Az osztály kezelésébe tartozik a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016-ban a TOP-MVP
programok  kapcsán  megkötött  közfeladat  ellátási  szerződés  kezelése  és  az  előleg-
elszámolások ügyintézése, e feladatok 2020-ban is folytatódtak. A külső menedzsmenttel
napi szintű a kapcsolattartás.

2020 során is folyamatos volt az együttműködés és kapcsolattartás a DVN Zrt.-vel.

Folyamatos  volt  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  játszóterének működtetésével
kapcsolatos  feladatok  ellátása.  A  szolgálat  a  KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001  sz.  „A



Városháza  és  környezetének  funkcióbővítő  revitalizációja”  c.  pályázat  keretében
létrehozott, az Október 23. téren lévő többfunkciós játszótér és sportpálya üzemeltetését
végzi, melyet önkormányzatunk finanszíroz saját forrásból.

Folyamatos volt a Tervtanács működtetése.

2020-ban  feladat  volt  továbbá  a  Tornacsarnok  energetikai  felújításában  történő
közreműködés.

Folyamatosan  történt  a  feladatok  átszervezése  és  többszörös  újraelosztása  az  egyre
szűkülő humán-erőforrási ellátottság okán.

Az osztály 2020-ban ellátta a TOP-6.6.2 projekttámogatásból vásárolt Jószolgálati Otthon
Közalapítvány  számára  haszonkölcsönbe  adott,  a  közalapítvány  által  üzemben  tartott
kisbusz biztosításaival kapcsolatos feladatokat is.

Az  osztály  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  céltámogatási  tárgyú  feladatokat  is  ellátott
(örökségvédelmi  támogatás  lakóház  felújításra,  Fejér  Megyei  Területfejlesztési  Fórum
támogatása). 

Az  osztály  2020-ban  összesen  mintegy  54  +  2  db  projekt  végrehajtását,
előkészítését,  megtervezését,  illetve  elszámolását  bonyolította  vegyesen  belső
hivatali, illetve külső menedzsment közreműködésével. Ebből európai uniós projekt
31 db, hazai vagy saját finanszírozású 23 db. 

II. ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATELLÁTÁS  :  

2020 évben az építésügyi feladatokat a kettősség jellemezte. 
Január és február hónapokban a korábban megszokottak szerint folyt a munkavégzés.   

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  építésügyi  hatósági  feladatkörében
Dunaújváros  és  15  környező  település  (Adony,  Baracs,  Beloiannisz,  Besnyő,
Daruszentmiklós,  Előszállás,  Iváncsa,  Kisapostag,  Kulcs,  Mezőfalva,  Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás) általános építéshatósági ügyeit intézi.
Ezen kívül a Fejér Megyei Kormányhivatal kijelölése alapján más települések által jegyzői
hatáskörbe tartozó feladatok ügyintézése tartozott hozzánk. 

A hatóság feladatai 2020 márciusáig többek között:
- építési engedélyek
- bontási engedélyek
- követelményektől való eltérések engedélyezése
- fennmaradási engedélyek
- használatbavételi engedélyek
- használatbavétel tudomásulvétel
- kötelezések
- jogutódlás
- engedély hatályának vizsgálata
- hatósági bizonyítványok kiállítása
- jogsegélyek adása



- igazolások
- nyilatkozatok
- szakértőként más osztályok munkájának segítése
- egyéb, az építésügyhöz kapcsolódó tevékenységek
- kijelölt ügyek végzése
- ellenőrzések
- lakcímváltozás gépre vitele
- ügyfelek tájékoztatása építéshatósági ügyekben

Március 01.-től az építés hatósági feladatok a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.

Csoportunk a jegyző és a polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat végzi.

 Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat.

- telekalakítási engedélyezési eljárás során szakhatósági véleményt ad
- A településrendezési terv végrehajtásának biztosítása érdekében elrendelt telekalakítási
és  építési tilalmat ad ki
- Intézkedik a telekalakítási és építési tilalmak megszüntetéséről
-  A telepengedély,  illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és
a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján
a  jegyző  megbízásából  köteles  meggyőződni  arról,  hogy  a  telepengedély  iránti
kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 Ellátja a polgármester hatáskörébe utalt építésügyi feladatokat.

-hatósági bizonyítványt ad a rendeltetési mód változtatásához
-a 2013 után az engedély nélkül építhető épületekre hatósági bizonyítványt ad
-ellenőrzi a bejelentés alapján épülő épületek építését ( településképi rendeletnek, HÉSZ-
nek való megfelelését )

 Közreműködik az építésrendészeti ügyek ellátásában.

 Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ingatlan nyilvántartási feladatok végzése 
( utcanév és lakcím változás, címkezelési eljárások ) 

A Közúti Közlekedési Nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 9. § (5) bekezdése a) és
b) pontja alapján igazolja azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a 3,5
tonna össztömeget maghaladó járművek tárolására.

Tervtári feladatok ellátása

Takarnet rendszer kezelése

Ellátja  az  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési  Rendszer  működtetésével
kapcsolatos rá vonatkozó feladatokat

A munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak. 

III. KÖRNYEZETVÉDELEM SZAKTERÜLET:



1. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatok ellátása

A  2020.  évben  is  folyamatosan  elláttuk  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó
hulladékgazdálkodási,  helyi  természetvédelmi,  a  zaj-  és  rezgés  elleni  védelem,  a
levegőtisztaság-védelmi,  valamint  a  talajvíz  kutak  létesítésével,  fennmaradási
engedélyezésével kapcsolatos vízügyi hatósági feladatokat.
Hulladékgazdálkodási hatósági feladatok
Az  elhagyott  hulladék  birtokosait,  illetve  azok  ismeretének  hiányában  az
ingatlantulajdonosokat az illegálisan elhagyott hulladék elszállítására köteleztük. Hulladék
szabálytalanul,  illegálisan  történt  elhelyezésért  bizonyítható  esetekben
hulladékgazdálkodási  bírságot  szabtunk  ki,  és  kötelezést  adtunk  ki  jogellenesen
elhelyezett  hulladék elszállítására. Hulladékgazdálkodási hatósági ügyekben végzésben
helyszíni  szemléket  rendeltünk  el  és  folytattunk  le.  A  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal
megkeresései alapján rendszeresen nyújtottunk adatszolgáltatást magánszemélyek ellen
lefolytatott hulladékgazdálkodási kötelezésekről. 
Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos hatósági feladatok
A  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  terén  zajkibocsátási  határértékeket  határozatokban
állapítottunk  meg,  és  ellenőriztük  azok  betartását.  A  zajkibocsátással  járó  közterületi
rendezvényeknél  önkormányzat  által  a  polgármesterre  átruházott  hatáskörben
határozatokat készítettünk elő a zaj- és rezgésvédelmi szabályok betartására. Felszólítást
tartalmazó határozatokat adtunk ki azon üzletek üzemeltetői számára, amelyeknek nem
volt  érvényes  zajkibocsátási  engedélyük.  Lakossági  bejelentések  esetén  végzésben
rendeltünk el és folytattunk le hatósági helyszíni szemlét zajpanaszok miatt.
Vízügyi hatósági feladatok 
2020.  évben  is  rendszeresen  adtunk  ki  vízjogi  fennmaradási  engedélyt  tartalmazó
határozatokat a korábban engedély nélkül létesült talajvíz kutakra a tulajdonosok kérelmei
alapján. A lakossági talajvíz kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetésének jogszabályi
változásairól folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, rendszeres megkeresések alapján
segítséget  nyújtottunk  más  települési  önkormányzatok  vízügyi  hatóságainak  a
fennmaradási engedélyek kiadásának ügymenetében.
Helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  hatósági  és  szakhatósági
feladatok
Környezetvédelmi  és  helyi  természetvédelmi  jogkörben  szakhatósági  állásfoglalást
tartalmazó  hatósági  végzéseket  adtunk  ki. A helyi  természetvédelmi  oltalom alatt  álló
területeinken gondoskodtunk a természetvédelmi kezelési és fenntartási munkákról.

2. Környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatok

A környezetvédelemről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendeletünk felülvizsgálatát
elvégeztük, teljesen új rendeletet készítettünk elő és terjesztettünk a polgármester úr elé.
A 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.

3. A települési környezetvédelmi program végrehajtásával kapcsolatos feladatok

Környezetre vonatkozó adatok gyűjtése, elemzése, értékelése, tájékoztatás
A  lakosságot  szükség  szerint,  rendszeresen  tájékoztattuk  a  légszennyező  anyagok
koncentrációjának határérték túllépéseiről  és a bekövetkezett  szmog helyzetről.  A PM10

szálló por 24 órás átlagkoncentrációja a 2020. év során két napon keresztül egyszer sem
haladta meg a füstköd tájékoztatási (75 µg/m3), illetve riasztási küszöbértéket (100 µg/m3).



Egészségügyi  határérték  túllépés  összesen  22  alkalommal  fordult  elő.  Az  őszi,  téli
időszakban  előfordultak  rövid  ideig  tartó  magasabb  benzolkoncentráció  csúcsok,  de  a
jogszabályban nincs órás egészségügyi határérték megállapítva erre a légszennyezőre, és
a 24 órás egészségügyi határértéket pedig nem haladta meg a levegőben mért benzol
koncentrációja. A légszennyezettségi adatokat és a meteorológiai viszonyokat elemezve
legtöbbször  megállapítható  volt  a  légszennyezés  ipari  eredete,  ekkor  a  hatáskörrel
rendelkező  környezetvédelmi  hatósághoz  fordultunk,  valamint  a  vasmű  és  a  kokszoló
környezetvédelmi vezetőitől kértünk tájékoztatást a szennyezések eredetéről, okozójáról
és a csökkentés lehetőségeiről. 

Környezeti állapotról szóló tájékoztató elkészítése és kiadása
A környezeti  állapotról  szóló  tájékoztatót  az  adatgyűjtések  és  az  adatok  elemzését
követően  elkészítettük,  beterjesztettük,  elfogadást  követően  pedig  regisztrált
önkormányzati  kiadvány  formájában,  200  példányban  nyomdai  úton  és  elektronikus
formában is kiadtuk. A kiadványt eljuttattuk az önkormányzat vezetőinek, képviselőknek,
könyvtáraknak,  intézményeknek,  valamint  a  jelentősebb  vállalatoknak.  A  tájékoztatót
ismeretterjesztő előadások és publikációk formájában is terjesztettük.
2020. nyár folyamán Dunaújváros élővizeinek tájékoztató vizsgálatait elvégeztük, az így
kapott  mérési  adatokat  kiértékeltük,  és  a  következő  évi  környezeti  állapotról  szóló
tájékoztatóban szerepeltetjük.

Hulladékgazdálkodás
A  szennyvízelvezetés  és  csatornázás  pályázati  projekt  kapcsán  a  kivitelező  által
önkormányzati  területen tulajdonosi  hozzájárulás  nélkül  deponált  föld  és inert  hulladék
lerakásának körülményeit helyszíni bejárás és adatgyűjtés során megvizsgáltuk és ezzel
kapcsolatosan írásban megtettük a szakmai javaslatainkat.
Felmértük,  hogy  a  városunkban  mely  önkormányzati  intézmények  vennének  részt  a
lakossági hulladék étolajgyűjtésben.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos
feladatok
A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsába új tag delegálásáról szóló közgyűlési előterjesztést előkészítettük.
A rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó monitorozása, utógondozása
A  rekultivált  nem  veszélyes  hulladéklerakón  végezett  mérések  adatairól  és  az
utógondozásról  összefoglaló  jelentést  elkészítettük,  és  a  jogszabályi  határidőn  belül
beküldtük a környezetvédelmi  hatóságnak.  A hatósági  határozatban előírt  vizsgálati  és
utógondozási feladatait 2020. évben is elvégeztük. Részletes beszámolót készítettünk az
önkormányzat  tulajdonában  lévő  nem  veszélyes  hulladéklerakók  rekultivációs
kötelezettségeiről. A Dunanett Nonprofit Kft. által üzemeltetett, bezárt lerakó rekultivációs
kötelezettsége a Dunanett Nkft.-t terheli a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott
egységes környezethasználati  engedély alapján. Az önkormányzat kezelésében lévő, a
Közép-Duna  Vidéke  Önkormányzati  Társulás  által  pályázati  forrásból  1.  ütemben
rekultivált hulladéklerakó részt a rekultivációs engedély alapján végleges záróréteggel kell
ellátni 2022. június 30-ig.
EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer működtetése
A környezetvédelmi  szakcsoport  munkatársai  2020.  február  18-án,  Budapesten  részt
vettek  az  Agrárminisztérium  és  a  KÖVET  Egyesület  XI.  EMAS  kerekasztal  szakmai
rendezvényen,  ahol  javaslatokat  tettek  a  környezetvédelmi  vezetési  és  hitelesítési
rendszer  bevezetésének  szervezetek  körében  történő  népszerűsítésére,  ösztönző
rendszer  kidolgozására,  különböző hatósági  díjkedvezmények biztosítására,  motivációs
eszközök alkalmazására.



Az  önkormányzat  és  a  polgármesteri  hivatal  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és
Hitelesítési  Rendszerhez  tartozó  frissített,  aktualizált  Környezetvédelmi  Nyilatkozatot
elkészítettük. ezt követően került sor a rendszer felügyeleti hitelesítő auditálására, mely a
2020. évben is sikerrel zárult. 
A  hatósági  jóváhagyást  követően  nyomdai  úton  100  példányban  kiadtuk  a
Környezetvédelmi Nyilatkozatot, mely a város hivatalos honlapján is elérhető.

Környezeti nevelési, szemléletformálási, ismeretterjesztési feladatok
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
2020.  évben  szeptember  16-22-ig  16.  alkalommal  ismét  megrendeztük  az  Európai
Mobilitási Hetet és Autómentes Napot. A programsorozatot a korábbi hagyományok szerint
a  „Tiszta  utcák,  tiszta  terek”  egyhetes,  önkéntes  várostakarítási  akcióval  indítottuk.  Az
akcióhoz zsákokat és kesztyűket, valamint az összegyűjtött hulladék ingyenesen történő
elszállíttatását biztosítottuk. Összesítésünk szerint a várostakarítási akcióban 1340 fő vett
részt  és  kb.  200  zsáknyi  szeméttől  szabadították  meg  Dunaújváros  közterületeit.
Szeptember  16-án  a  Városháza  téren  „Hivatali  Zöld  Napot”  tartottunk  melyen  a
lakosságnak és a dunaújvárosi iskolák tanulóinak bemutattuk a hivatali környezetvédelem
érdekességeit, a környezetvédelmi csoportunk munkáját. 
Az Európai Mobilitási Héten és Autómentes Napon összesítésünk szerint mintegy 2000 fő
vett  részt.  Az  eseményekről  az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  felhívására
beszámolót készítettünk és küldtünk be.
„Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási verseny
2020. január 22-én részt vettünk, és Székesfehérvár főkertészének felkérésére szakmai
előadást  tartottunk  a  „Virágos  Dunaújvárosért”  lakossági  virágosítási  verseny  jó
gyakorlatáról és tapasztalatairól a Székesfehérvár Városüzemeltetési Igazgatósága által
megrendezett kertészeti konferencián. 
2020-ban a 21. alkalommal megrendezett „Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási
verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására 2020. október 14-én került
sor.  A  díjak  virágok,  növények  és  oklevelek  voltak.  A  verseny  teljes  előkészítését,
lebonyolítását, zsűrizését, a virágosított helyszínek bejárásával, az oklevelek elkészítését,
a díjak beszerzését a környezetvédelmi szakcsoport munkatársai végezték. A zsűrizésben
egy középiskolás diák is részt vett közösségi munkában.
Egyéb  környezetvédelmi  szemléletformáló  ismeretterjesztő  és  publikálási
tevékenység
Közreműködtünk  a  KEHOP  5.4.1.  Szemléletformáló  programok  az  energiatudatos
gondolkodást  és  életmódot  elősegítő,  helyi  szereplőket  elérő  szemléletformálás
megvalósítására,  valamint  a  KEHOP 1.2.1.  Helyi  klímastratégiák kidolgozása,  valamint
klímatudatosságot  erősítő  szemléletformálás  című  pályázatok  megvalósítási  munkáit
megkezdtük,  plakátokat,  szórólapokat  tájékoztató  kiadványokat  készítettünk.  a  két
pályázat szemléletformáló akcióinak lebonyolításához szakmai anyagokat gyűjtöttünk. A
DSZC  Rudas  Közgazdasági  Technikum  és  Kollégium  igazgatójának  felkérésére  zsűri
elnökként  vettünk  részt  a  Fejér  megyei  középiskolai  kollégiumok „ÖKOLESZEK”  című
környezetvédelmi  vetélkedő  feladatainak  értékelésében  és  pontozásában,  melyet  a
COVID-19  járvány  miatt  online  formában  rendeztek  meg  összesen  5  fordulóban.  A
Dunaújvárosi  Egyetem  által  szervezett  Tudományos  Héten  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  tartottak.  Az  előadásokból  készült  szakcikkek  regisztrált
konferencia  kiadványban  fognak  megjelenni.  A  publikációk  megírásában  és
szerkesztésében  társszerzőként  a  környezetvédelmi  szakcsoport  munkatársai  teljes



körűen részt vettek. A Dunaújvárosi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján külső
konzulensként a környezetvédelmi vezető-ügyintéző által konzultált hallgató 2. helyezést
ért  el  környezetvédelmi  témájú  dolgozatával,  és  jelölték  az  Országos  Tudományos
Diákköri Konferenciára.



VII. Szociális Osztály

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2015.
(XII.18.)  önkormányzati  rendeletével  (továbbiakban:  Szociális  Rendelet)  szabályozta  a
szociális ellátások jogosultsági feltételeit. 

A Közgyűlés a települési és a rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos hatásköreit
részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházta át. 
Az átruházott hatáskörökben 2020 júliusában történt változás.
A Szociális Rendelet módosításáról szóló 28/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-
ával módosította a Szociális Rendelet 4. §-át az alábbiak szerint:
„4.  §  (1)  E rendeletben szabályozott  valamennyi  települési,  illetve rendkívüli  települési
támogatás  tekintetében  a  döntés  a  Közgyűlés  által  átruházott  hatáskörében  eljárva
Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) illeti.
(2) A jegyző határozata ellen a fellebbezést a szociális osztályon lehet benyújtani.”

A módosított Szociális Rendelet 2020. július 16. napján lépett hatályba.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
az  alábbi  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  települési
támogatásokat nyújtja:
a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
b) gyógyszerköltség támogatás, 
c) időskorúak támogatása,
d) hátralékkezelési támogatás,
e) gondozási támogatás.

A Közgyűlés  az  alábbi  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  rendkívüli  települési
támogatásokat nyújtja:
a) átmeneti segély,
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) születési támogatás,
d) iskolakezdési támogatás.
e) rendkívüli iskolakezdési támogatás

A 2020. évben a Szociális Osztályon az alábbi támogatásokat vették igénybe:

Helyi lakásfenntartási támogatás 

Helyi  lakásfenntartási  támogatás  a  szociálisan  rászoruló  háztartások  részére  a
lakóingatlan  fenntartásához  kapcsolódó  rendszeres  kiadások  csökkentése  érdekében
nyújtott hozzájárulás. 

Helyi  lakásfenntartási  támogatásra  jogosult  az  a  nagykorú  személy,  aki  Dunaújváros
közigazgatási  területén  lakcímbejelentéssel  tulajdonosként,  kiskorú  gyermek  mint



lakástulajdonos  törvényes  képviselőjeként,  haszonélvezőként,  bérlőként,  társbérlőként,
albérlőként,  szívességi  lakáshasználóként  életvitelszerűen  lakik,  és  akinek  a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 270%-át, jelenleg 76.950,-Ft vagy egyedül élő esetében 300%-át,
jelenleg 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.

A  támogatást  -  a  jogosultsági  feltételek  fennállása  esetén  -  a  kérelem  benyújtása
hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra lehet megállapítani.
A támogatás havi összege 6.000,- Ft, havonta, 6 hónapra. 

2020.  évben  479  háztartás  részére,  833  határozat  alapján  összesen  25.512.000,-
forint összegben nyújtotta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ezt a
támogatást.

Gyógyszerköltség támogatás

A  gyógyszerköltség  támogatás  a  szociálisan  rászorult  személy  egészségi  állapota
megőrzéséhez és helyreállításához nyújtott hozzájárulás. 

Gyógyszerköltség  támogatásra  az  a  nagykorú  személy  jogosult,  aki  Dunaújváros
közigazgatási területén lakcímbejelentéssel rendelkezik, betegsége vagy tartós betegsége
miatt, a rendszeres gyógyszerszedést háziorvosa igazolta, és családjában az egy főre jutó
havi  jövedelem  összege  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 270%-át,  jelenleg 76.950,-Ft  vagy egyedülálló  esetében 300%-át,  jelenleg
85.500,-Ft-ot. Gyógyszerköltség támogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak
a kiskorú gyermeknek is, aki megfelel a fent előírt feltételeknek.

A  támogatást  -  a  jogosultsági  feltételek  fennállása  esetén  -  a  kérelem  benyújtása
hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani. 
A gyógyszerköltség  támogatás  havi  összege  6  hónapon  keresztül  4.000,-  Ft/hó  vagy
amennyiben a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a 6.000,- Ft-ot meghaladja,
abban az esetben a gyógyszerköltség támogatás összege: 6.000,- Ft/hó.

2020.  évben  486  főnek,  903  határozat  alapján  összesen  26.208.000,-  forint
összegben  nyújtotta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  ezt  a
támogatást.

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. rendeletében
2020. 03. 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A koronavírus  okán kialakult  veszélyhelyzetre  tekintettel  az  ügyfelek  és  az  ügyintézők
védelme  érdekében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  8/2020.  (III.  19.)
önkormányzati rendeletével módosított Szociális Rendelet 11/A. §. (1) és a 19/A. §. (1)
bekezdései  alapján  a  2020.  03.  01  –  2020.  06.  30.  időszak  között  lejáró  helyi
lakásfenntartási  támogatásra,  valamint  gyógyszerköltség  támogatásra  vonatkozó



jogosultság  –  a  jogosultsági  feltételek  vizsgálata  és  külön  határozat  nélkül  –  helyi
lakásfenntartási  támogatás  vonatkozásában  233  ügyfél  részére,  valamint  a
gyógyszerköltség  támogatás  270  ügyfél  részére  hivatalból  2020.  08.  31.  napjáig
meghosszabbításra került.
Fentiek miatt 503 ügyfélnek e két támogatás iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt
nem kellett személyesen benyújtania.

A veszélyhelyzet megszüntetése után - és az azután is fennálló járványügyi készültség
miatt  -  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése továbbra is fenntartotta a jogosult
ügyfelek  részére  a  meghosszabbított  helyi  lakásfenntartási  támogatást  és  a
gyógyszerköltség  támogatást,  melyről  az  ügyfelek  levélben  kaptak  tájékoztatást.  A
rendkívüli helyi lakásfenntartási támogatás és gyógyszerköltség támogatás megszűnését
követően (2020. 08. 31.), az ügyfelek 2020. szeptember hónapban nyújthatták be újra a
két támogatás iránti kérelmeket.

Időskorúak támogatása

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 271/2020. (VII.  16.) határozata alapján 2020. évben Karácsony ünnepe
alkalmából  december  hónapban  az  időskorúak  számára  -  akik  részére  a  Magyar
Államkincstár  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  nyugdíjszerű  ellátást  folyósít  –  a  Szociális
Rendelet 22. §-ában meghatározott feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosított. 

A  Rendelet  22.  §-a  alapján  a  pénzbeli  támogatás  összege  8.000,-Ft,  ha  az  ellátott
ellátásának  havi  összege  nem  haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum
kétszeresét,  jelenleg  57.000,-Ft-ot,  illetve  5.000,-Ft,  ha  az  ellátott  ellátásának  havi
összege  meghaladja  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  kétszeresét,  jelenleg
57.000,-Ft-ot, de nem haladja 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 folyósítanak és nyugdíjuk összege a
fenti bekezdésben részletezetteknek megfelel. 

A támogatás  2020.  december  hónapban  10.279  dunaújvárosi  nyugdíjszerű  ellátásban
részesülő ellátott részére került folyósításra, ebből 634 fő 8.000,-Ft, míg 9645 fő 5.000,-Ft
támogatásban részesült.

Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által  küldött  listán  nem  szerepeltek  és  a  Szociális  Rendeletben  lévő  feltételeknek
megfelelnek, 2021. 01. 04. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket 2021. 01. 29.
napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A decemberi (Karácsonyi) támogatáshoz kapcsolódó kérelmek fogadása és feldolgozása
folyamatban van.

A nyugdíjszerű  ellátásban  részesülők  számára  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  2020.  december  hónapban  összesen  53.617.000,-Ft  összegben
nyújtott támogatást. 
(Ez az összeg nem tartalmazza a támogatás átutalásához szükséges költségeket és a
polgármesteri köszöntő levelek kiküldésével kapcsolatos kiadásokat.)



Hátralékkezelési támogatás

A  hátralékkezelési  támogatás  kizárólag  a  kérelmező  saját  tulajdonú,  és  általa
életvitelszerűen  lakott  lakóingatlan  fenntartásához,  a  lakhatás  megőrzéséhez  -  a
kérelmezőt vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóját váratlanul érő átmeneti
anyagi nehézségek leküzdéséhez - nyújtott támogatás. 

A  támogatás  ugyanazon  lakóingatlanra  csak  egy  jogosultnak  lehet  megállapítani,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
Hátralékkezelési  támogatásban  kell  részesíteni  azt  a  természetes  személyt,  kérelem
alapján,  akinek a háztartásában az egy főre jutó havi  jövedelem összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, jelenleg 79.800,-Ft-ot vagy egyedülélő
esetében 300%-át,  jelenleg 85.500,-Ft-ot  nem haladja  meg,  és  a kérelem benyújtását
megelőző 90 napon belül az igénylő vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója
munkanélkülivé vált,  vagy a kérelem benyújtását  megelőző 90 napon belül  az igénylő
vagy  vele  egy  háztartásban  élő  közeli  hozzátartozója  betegsége  miatt  30  napot
meghaladó  időtartamban  táppénzre  volt  jogosult,  vagy  baleset  miatt  beállt
keresőképtelenség, vagy haláleset miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.
Hátralékkezelési  támogatásba  bevonható  az  a  személy  akinek:  a)  vezetékes
gázdíjtartozása,  b)  áramdíjtartozása,  c)  távhő-szolgáltatási  díjtartozása,  d)  víz-  és
csatornahasználati díjtartozása, e) szemétszállítási díjtartozása, vagy f) társasházi közös
költség hátraléka keletkezett.

A hátralékkezelési támogatást egyidejűleg többféle adósságtípus kezelésére is meg lehet
állapítani. A támogatás legmagasabb összege 50.000,- Ft, ennél kisebb összegű hátralék
esetében a támogatás legfeljebb a hátralék összegéig terjed.    
A hátralékkezelési támogatásra irányuló kérelmet naptári évenként egy alkalommal lehet
benyújtani. 
A  jogosult  részére  megállapított  hátralékkezelési  támogatást  az  általa  meghatározott
szolgáltatónak vagy társasháznak egy összegben kell átutalni.

2020. évben hátralékkezelési támogatás iránt benyújtott kérelem nem volt.

A gondozási támogatás

2017. március 1-jétől került bevezetésre a Dunaújvárosban gyermeket vállalók segítésére
a gondozási támogatás. 

Gondozási támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes
képviselő  amennyiben  legalább  az  egyik  szülő,  törvényes  képviselő  a  gyermek
születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül, illetve a megszületett
gyermek is dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezik.  Továbbá a  gyermeket  nevelő  családban az  egy főre  jutó  havi  jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-



át,  jelenleg  85.500,-Ft-ot  vagy  gyermekét  egyedül  nevelő  személy  esetében  350%-át,
jelenleg 99.750,-Ft-ot.

A gondozási támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül
kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A  gondozási  támogatást  -  a  jogosultsági  feltételek  fennállása  esetén  -  a  kérelem
benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

A gondozási támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft/hó 6 hónapon keresztül.

A támogatással 2020. évben 33 gyermek szüleinek tudott Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata segíteni összesen 650.000,- forint összegben.

Átmeneti segély

Rendkívüli  települési  támogatást  -  átmeneti  segélyként  -  a  létfenntartást  veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal
küzdő nagykorú személy részére lehet megállapítani az alábbi jogcímeken:
- krízissegély, melynek formái:
        kórházi krízissegély, 
        elemi kár utáni krízissegély, vagy
        baleseti krízissegély,
- étkezési-ruházati támogatás, vagy eseti gyógyszertámogatás.

A 2020. évben a kórházi krízissegélyt és az étkezési-ruházati támogatást vették igénybe.

Kórházi krízissegély:
Kórházi krízissegély címén támogatásra jogosult az a nagykorú személy, aki a kérelem
benyújtását  megelőző  60  napon  belül  legalább  6  nap  folyamatos  kórházi  fekvőbeteg
szakellátásban részesült, és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
egyedülálló esetében 350%-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja meg.
A kórházi  krízissegély  egy  naptári  évben  legfeljebb  négy  alkalommal  állapítható  meg
ugyanazon személynek, alkalmanként 10.000,- Ft összegben.

2020.  évben  kórházi  krízissegélyben  részesített  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  106  személyt,  144  határozat  alapján  összesen  1.440.000,-forint
értékben.

Étkezési-ruházati támogatás
Étkezési-ruházati támogatásban lehet részesíteni a tartósan létfenntartási gonddal küzdő
nagykorú személyt. 

Tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át,



jelenleg  48.450,-Ft-ot  vagy  egyedülálló  esetén  200%-át,  jelenleg  57.000,-Ft-ot  nem
haladja meg.

Az étkezési-ruházati támogatás egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal állapítható
meg ugyanazon személynek, 10.000,- Ft összegben.

2020. évben étkezési-ruházati támogatást nyújtott Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 979 személynek összesen 9.790.000,- forint összegben.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:
-  étkezési-, 
-  eseti gyógyszertámogatás, vagy
-  kórházi krízissegély.

A 2020. évben a rendkívüli gyermekvédelmi étkezési támogatást és a kórházi krízissegély
támogatást igényelték.

Rendkívüli gyermekvédelmi étkezési támogatás
Rendkívüli  gyermekvédelmi  étkezési  támogatás címén az a gyermek jogosult  pénzbeli
támogatásra, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  170%-át,  jelenleg  48.450,-Ft-ot  vagy
egyedülálló esetén 200%-át, jelenleg 57.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A  rendkívüli  gyermekvédelmi  étkezési  támogatás  egy  naptári  évben  legfeljebb  egy
alkalommal állapítható meg ugyanazon gyermekre vonatkozóan 15.000,- Ft összegben.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek nagykorúvá válása után is meg lehet
állapítani, amíg a jogosult nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb
23.  életévének  betöltéséig,  illetve  ha  a  jogosult  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be.

2020.  évben  rendkívüli  gyermekvédelmi  étkezési  támogatásban  részesített
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  386  gyermek  törvényes
képviselőjét  és  16  nagykorú  vált  nappali  munkarend  szerinti  tanulót  összesen
6.040.000,- forint értékben.

Rendkívüli gyermekvédelmi - kórházi krízissegély
Kórházi  krízissegély  címén  támogatásban  kell  részesíteni  azt  szülőt  vagy  törvényes
képviselőt,  akinek  kiskorú  gyermeke  a  kérelem benyújtását  megelőző  60  napon  belül
legalább 6 nap folyamatos kórházi fekvőbeteg szakellátásban részesült, és a családjában
az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének  300%-át,  85.500,-Ft-ot  vagy  egyedülálló  esetében  350%-át,  99.750,-Ft-ot
nem haladja meg.



A kórházi  krízissegély  egy  naptári  évben  legfeljebb  négy  alkalommal  állapítható  meg
ugyanazon gyermek után, alkalmanként 10.000,- Ft összegben.

2020.  évben  rendkívüli  gyermekvédelmi  -  kórházi  krízissegély  címen  1  gyermek
kapott támogatást összesen 10.000,-Ft összegben.

Rendkívüli gyermekvédelmi - eseti gyógyszertámogatás
Eseti gyógyszertámogatásra jogosult az a gyermek, akinek a családja a gyermek eseti
megbetegedéséből adódó gyógyszerköltségeit megfizetni nem tudja, és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170%-át, jelenleg 48.450,-Ft-ot vagy egyedülálló esetén 200%-át,
jelenleg 57.000,-Ft-ot.

Az eseti gyógyszertámogatás éves keretösszege gyermekenként 10.000,- Ft. A támogatás
összege legfeljebb a gyógyszerköltség 1.000-, Ft-ra kerekített összege, de nem lehet több
10.000,- Ft-nál.

2020. évben eseti gyógyszerköltség támogatás iránt benyújtott kérelem nem volt.

Születési támogatás

2017. március 1-jétől került bevezetésre a Dunaújvárosban gyermeket vállalók segítésére
a születési támogatás. 

A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek otthoni gondozásához  nyújtott,
egyösszegű támogatás.

A születési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes
képviselő  amennyiben  legalább  az  egyik  szülő,  törvényes  képviselő  a  gyermek
születésekor és az azt megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül, illetve a megszületett
gyermek is dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezik.  Továbbá a  gyermeket  nevelő  családban az  egy főre  jutó  havi  jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-
át, jelenleg 142.500,-Ft-ot.

A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül
kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A születési támogatás összege gyermekenként 25.000,- Ft.

2020. évben 43 gyermek szüleinek tudott segíteni Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata a születési támogatással összesen 1.075.000,- forint összegben.

Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési  támogatásra  jogosult  az  a  gyermek,  aki  az  általános  iskola  első,  a
középiskola kilencedik osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó havi



jövedelem összege  az  öregségi  nyugdíjminimum 300%-át,  jelenleg  85.500,-Ft-ot  vagy
gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350%-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja
meg. 

Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelmet minden évben egy alkalommal
július 1-jétől szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

2020. évben 89 gyermek szeptemberi iskolakezdését segítette Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata összesen 1.335.000,- forint összeggel.

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

Rendkívüli iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola 2-8.
évfolyamán nappali rendszerű oktatásban vesz részt és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem összege  az  öregségi  nyugdíjminimum 300%-át,  jelenleg  85.500,-Ft-ot  vagy
gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350%-át jelenleg 99.750,-Ft-ot nem haladja
meg. 

A Szociális Rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévtől kezdődően a
Közgyűlés  rendkívüli  iskolakezdési  támogatást  nyújt  azon  dunaújvárosi  bejelentett
lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  szülő  vagy  törvényes
képviselő  részére,  akinek  saját  háztartásában  nevelt  gyermeke(i)  a  tárgyév
szeptemberében  kezdődő  tanévben  2-8.  évfolyamon  nappali  rendszerű  oktatásban
vesz(nek) részt.

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.

A rendkívüli beiskolázási támogatás évente egy alkalommal állapítható meg.
A rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal, július
1-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2020.  évben  164  gyermek  szeptemberi  iskolakezdését  összesen  984.000,-  forint
összeggel segítette Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Első újszülött támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az év első újszülöttjének támogatásáról
szóló 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján minden évben, így 2020. évben
is,  emléklapot  adományozott,  valamint  háromszázezer  forintos  egyszeri  pénzbeli
támogatásban részesítette az esztendő első dunaújvárosi polgárát. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény
(továbbiakban:  Gyvt.)  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  rendszeres



gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapított meg, kérelem alapján, azon
rászoruló gyermekek részére, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem  összege  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének  a  135%-át,  jelenleg  38.475,-  Ft-ot,  illetve  a  gyermekét  egyedül  nevelő
esetében  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  a  145%-át,  jelenleg
41.325,-Ft-ot.

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, és - ha
a törvényben foglalt feltételeknek megfelel - a szünidei gyermekétkeztetésre. 

2020. évre vonatkozóan 300 fő kiskorú gyermek és 9 nagykorú fiatal felnőtt részére
állapított  meg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek és nagykorú fiatal
felnőttek közül Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 118 kiskorú gyermek és 4
nagykorú fiatal  felnőtt  részére  hátrányos helyzetet,  valamint  24 kiskorú gyermek
részére halmozottan hátrányos helyzetet állapított meg. 

A Kormány a veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló 40/2020 (III.  11.)  Korm.  rendeletében
2020. 03. 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A  veszélyhelyzet  során  teendő,  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokkal
kapcsolatos  intézkedésekről,  valamint  a  szociális  szolgáltatásoknak  a  veszélyhelyzet
során 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  meghosszabbodott  a  veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő
második hónap végéig.

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

A  fenti  jogszabályokra  tekintettel  41  kiskorú  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre  való  jogosultságának  időtartama,  valamint  ebből  16  kiskorú  gyermek
hátrányos  helyzetének  fennállása  és  1  gyermek  halmozottan  hátrányos  helyzetének
fennállása került meghosszabbításra 2020. 08. 31. napjáig. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről  szóló 40/2020 (III.  11.)  Korm. rendelet  2020. június 18.
napján hatályát vesztette.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xi. 3.) Kor. rendeletével 2020.
november 4. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki.



A veszélyhelyzet  ideje  alatt  teendő,  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokkal
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a
veszélyhelyzet  ideje  alatt  elrendelt  működési  rendjéről  szóló  556/2020.  (XII.  4.)  Korm.
rendelet 9. §-a alapján az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje
alatt  lejáró  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság  időtartama,
valamint  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos helyzet  fennállását  megállapító  határozat
hatályának  időtartama  meghosszabbodik  a  veszélyhelyzet  megszűnésének  hónapját
követő második hónap végéig.

A  fenti  jogszabályokra  tekintettel  46  kiskorú  gyermek  és  1  nagykorú  fiatal  felnőtt
rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságának  időtartama,  valamint
ebből 18 kiskorú gyermek hátrányos helyzetének fennállása és 2 gyermek halmozottan
hátrányos  helyzetének  fennállása  került  meghosszabbításra  a  veszélyhelyzet
megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás

A Gyvt.  20/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  jegyzője  annak  a
gyermeknek,  fiatal  felnőttnek,  akinek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű,
illetve emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás esetenkénti  összegéről  az Országgyűlés a központi  költségvetésről  szóló
törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 

A pénzbeli támogatás összege a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
esetében  alapösszegű  támogatás,  mely  2020.  évben  gyermekenként  6.000,-  Ft,  a
hátrányos  és  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek estében emelt összegű támogatás, mely a 2020. évben
gyermekenként 6.500,- Ft volt. 

2020.  augusztus  hónapban 336  kiskorú  gyermek  és  7  fiatal  felnőtt  részére  került
megállapításra a támogatásra való jogosultság.  Közülük 171 kiskorú és 5 fiatal  felnőtt
kapott 6.000,- Ft támogatást összesen 1.056.000,-Ft összegben, míg 165 kiskorú és 2
fiatal felnőtt részesült 6.500,- Ft támogatásban összesen 1.085.500,-Ft összegben.
2020.  november  hónapban 299  kiskorú  gyermek,  valamint  9  fiatal  felnőtt  részére
állapított  meg  önkormányzatunk  jogosultságot.  Közülük  157  kiskorú  és 5  fiatal  felnőtt
kapott 6.000,- Ft támogatást összesen 972.000,-Ft összegben, míg 142 kiskorú és 4 fiatal
felnőtt részesült 6.500,- Ft támogatásban összesen 949.000,-Ft összegben.

A Gyvt.  20/A.  §-ában  meghatározott  pénzbeli  támogatás  nyújtásáról  nem kell  döntést
hozni.
A jegyző a Gyvt. 4. számú melléklete szerinti adatlapon a tárgyév augusztus hónapjára
tekintettel  járó  támogatás  folyósításához tárgyév augusztus  5-éig,  a  tárgyév november
hónapjára  tekintettel  járó  támogatás  folyósításához  tárgyév  november  5-éig  a  Magyar
Államkincstár  által  üzemeltetett  elektronikus  rendszeren  keresztül  -  az  adatlapot



elektronikusan hitelesített formában is megküldve - értesíti a Magyar Államkincstár területi
szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás összegéről. 
Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az adatok
alapján a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév
augusztus 15-éig, a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához
tárgyév  november  15-éig  rendelkezik  a  Gyvt.  4.  számú  melléklete  szerint  igényelt
támogatási összegnek a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.
A támogatás jogosultak részére történő kiutalásának költsége az önkormányzatot terheli.

Szünidei gyermekétkeztetés

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Gyvt.  21/C.  §-a,  a  személyes
gondoskodást 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
Önkormányzata Közgyűlésének 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. évben
a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a
szülő  vagy  más  törvényes  képviselő  kérelmére  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre  jogosult,  valamint  a  hátrányos  helyzetű  és  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú
gyermekek részére.

A 2020. év tavaszi, nyári,  őszi és téli  szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről az arra
jogosult  rászoruló  gyermekek  szülőjét,  törvényes  képviselőjét  tértivevényes  levélben
értesítettük.

A tavaszi időszakban 39 gyermek, a nyári szünetben 64 gyermek, az őszi szünetben 39
gyermek és a téli szünet idejére 38 gyermek törvényes képviselője igényelte a szünidei
ingyenes étkeztetést. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával - a 220/2020. (II.16.) Polgármesteri
Határozat  alapján  -  megkötött  szerződés  szerint  az  étkeztetést  a  Gasztro-Life  Kft.
biztosította az alábbi helyszínen:
CAMPUS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. 

Az étkeztetések rendben lezajlottak.

Jegyzői feladat- és hatáskörbe tartozó gyámügyi hatósági tevékenység ellenőrzése

A Fejér Megyei Kormányhivatal  Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (a
továbbiakban: Szociális és Gyámügyi Osztály) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról,  valamint  a gyámhatóság szervezetéről  és illetékességéről  szóló
331/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §  (1)  bekezdése alapján  vizsgálta  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 megállapított
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.



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

3) A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  és  gyermekvédelmi
szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükhöz  felhasználható  bizonyítékokról  szóló
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  gyámügyi
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  kedvezmény
ügyek tekintetében megállapította, hogy az ügyintézők az érdemi döntést 8 napon belül
meghozták.”
„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  pontos,  precíz,
áttekinthető.”
„A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapította,  hogy a Jegyző eleget tett  a szünidei
gyermekétkeztetésre  vonatkozó  tájékoztatási  kötelezettségnek,  valamint  megállapította,
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata - Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 53/2019. (II.14.) számú határozata alapján - a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben 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.”

Kulturális célú természetbeni juttatás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  természetbeni  kulturális  juttatásként
nyújtotta 2014 szeptembere óta az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik
a  Szociális  Osztály  hatósági  nyilvántartásában  szerepeltek,  és  tárgyévben  jogerős
határozat alapján valamilyen szociális ellátásban részesültek. 



Havonta  777  db  mozijegy  volt  kiadható.  Amennyiben  nem  vették  igénybe  az  összes
adható  mozijegyet,  úgy  a  fennmaradó  jegyek  összegének  megfelelő  számú  külső
filmvetítések  is  megvalósultak  a  Dunaújvárosban  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekben.

2020. év január és február hónapban összesen a Szociális Osztályon 470 db jegyet vettek
igénybe.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendeletében 2020. 03. 11.
napjától kihirdetett veszélyhelyzet miatt a mozik nem voltak látogathatóak ezért a Szociális
Osztályon mozijegy nem került kiadásra.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évben 3.112.500,- forintot
biztosított a kulturális célú természetbeni támogatásra.  
Az intézményekben bonyolított külső vetítésre 2020. évben 14 alkalommal került sor.

Ez a támogatási forma 2020. április 29. napjával megszűnt.

Környezettanulmány készítése

A  szociális-igazgatási  ügyintézők  gyámhatósági,  bírósági  ügyekben  megkeresésére
környezettanulmányt készítenek.

2020. évben megkeresés alapján 79 környezettanulmány készült.

Adatszolgáltatás

1.  A szociális-igazgatási  ügyintézők gyámhatósági,  bírósági,  hatósági  ügyekben,  egyéb
szerv megkeresésére és személyes kérelemre adatszolgáltatást végeznek.

A 2020. évben 92 alkalommal történt adatszolgáltatás. 

2. A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) részére 2020. során 2 alkalommal
történt adatszolgáltatás.
A Központi Statisztikai Hivatal részére 2020. január 31. határidővel adatot szolgáltattunk a
jegyző  gyámhatósági  tevékenységéről.  A  2019.  évben  megállapított  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők,  valamint  hátrányos  és  halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek számát, valamint a szünidei
étkeztetésre vonatkozó adatokat kellett megküldeni a KSH 1210-es nyomtatványán.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a és a 388/2017. (XII.
13.)  Korm.  rendelet  2.  §  (2)  bekezdése alapján a KSH 1206-os nyomtatványán 2020.
március  31.  határidővel  adatot  szolgáltattunk  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata által megállapított pénzben és természetben nyújtható támogatásokról. 

3. A köznevelés információs rendszerben 2020. évben 2 alkalommal rögzítettünk adatokat
A nemzeti  köznevelésről  szóló törvény végrehajtásáról  rendelkező 229/2012.  (VIII.  28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Köznevelési rendelet) 29. § (2) bekezdése értelmében az
adott  év január  15-én és október  1-jén rendelkezésre álló  adatok feldolgozása után a



jegyzőnek  minden  év  január  31.  napjáig  és  október  31.  napjáig  rögzítenie  kell  a
köznevelés információs rendszerben (továbbiakban: KIR) a Köznevelési rendelet 22. § (2)
bekezdés e), ea) és eb) pontja szerinti adatokat.

A kért adatok 2020. 01. 27. és 2020. 10. 14. napján a KIR rendszerben rögzítésre kerültek.

4.  A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az
általános  iskolai  felvételi  körzetek  megállapításához  az  illetékes  tankerületi  központ
minden  év  október  15.  napjáig  beszerzi  az  illetékességi  területén  található  települési
önkormányzatok véleményét.
Dr.  Molnár  Attila  jegyző  úr  2020.  szeptember  8.  napján kelt  megkeresésében  kérte  –
hivatkozva  a  Székesfehérvári  Tankerületi  Központ  igazgatójának  Dunaújváros  Megyei
Jogú Város Polgármesteri  Hivatalához érkezett levelében foglalt  kérésére – a Szociális
Osztály  nyilvántartásában  szereplő,  Dunaújvárosban  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  általános  iskolába  járó
gyermekek létszámát intézményi bontásban.
Az adatszolgáltatást 2020. szeptember 17. napján teljesítettük. 

„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 270/2020. (VII. 16.) számú
határozata értelmében a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet
10. sora (szociális és gyermekvédelmi feladatok) terhére, a támogatási szerződés alapján,
10.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A  Szociális  Osztály  látta  el  a  támogatási  szerződés  előkészítésével  kapcsolatos
feladatokat, 

Ügyirat- és ügyfélforgalom

A szociális-igazgatási ügyintézők 2020. évben 
3.051 db kérelmet dolgoztak fel,
4.242 db határozatot hoztak, 
1919 egyéb ügyiratot és 
4 db elutasító határozatot készítettek.

A Szociális Osztályon a 2020. évben 5.042 ügyfél jelent meg.

Fellebbezések

2020. évben fellebbezés sem a jegyzői hatáskörben, sem a polgármesteri hatáskörben
hozott döntésekkel kapcsolatban nem érkezett. 

Bizottsági- közgyűlési előterjesztések



 
A Szociális Osztály vezetője a 2020. évben 4 bizottsági és 12 közgyűlési előterjesztést
készített. A Szociális Rendelet módosítására 8 alkalommal került sor.

Személyi, tárgyi feltételek

2020. évben a Szociális Osztályon több személyi változás is történt. 
A 2020. évben 1 bizottsági ügyintéző a hivatal más osztályára áthelyezésre került.
2019. évben 1 utalványozó ügyintéző szüntette meg közszolgálati jogviszonyát.
Felvételre került 1 általános ügyintéző és 1 utalványozó ügyintéző. 
A Szociális Osztály munkáját 1 osztályvezető irányítja.
A  szociális  támogatások  megállapításával,  felülvizsgálatával,  megszüntetésével  és
utalványozásával  kapcsolatos  ügyintézést  1  szociális-igazgatási  támogatási  vezető
ügyintéző,  4  szociális-igazgatási  ügyintéző,  2  utalványozó  ügyintéző  és  1  általános
ügyintéző végezte. 



VIII. Közigazgatási Osztály

A 2020-as  évben  osztályunk  ügyintézési  és  ügyfélfogadási  rendjét  a  COVID-19  miatt
kialakult  veszélyhelyzet  nagymértékben  megváltoztatta.  Bizonyos  feladatkörökben  (pl.:
hagyatéki ügyintézés és kereskedelmi ügyek) a személyes kontaktus részben elkerülhető
volt, de általánosságban a közigazgatási osztály ügyei nem végezhetők online felületeken.
A személyes találkozásokat próbáltuk minimalizálni, amelyet ügycsoportonként vizsgálva
oldottuk meg.
Azokon a  területeken,  ahol  részben megoldható  volt  az  elektronikus vagy postai  úton
történő  kapcsolattartás,  jelentős  többletmunkát  eredményezett  az  ügyfelekkel  való
telefonos egyeztetés. Időmegtakarítást sajnos nem jelentett  az ügyintézőknek az, hogy
nem minden esetben kellett személyesen találkozni az ügyfelekkel.

A  Közigazgatási  Osztályon  2020.  december  31-ig  7636  db  ügyirat  keletkezett,  az
osztályhoz tartozó ügyekben keletkező ügyiratok számát, feladatokat alább részletezzük.

1. ANYAKÖNYVI HIVATAL

Az anyakönyvi hivatal feladatait 3 fő anyakönyvvezető látja el, akiknek munkáját a családi
eseményekkel kapcsolatos feladatok háttérmunkájában 1 fő segíti.

A házasságkötések lebonyolításában 1 fő hangtechnikus és felváltva 2 fő segítő működik
közre.

Az  elektronikus  anyakönyvezés  2014.  július  1-i  bevezetését  követően  folyamatosan
fejlesztik  az  illetékesek a  felületet,  ám vannak feladatok,  melyeket  manuálisan,  a  régi
ASZA programban lehet csak elvégezni, mely néhány anyakönyvi esemény tekintetében
többletmunkát jelent az anyakönyvvezetők számára. A verzióváltások, a Fórumon történő
tájékoztatások  napi  szintű  figyelemmel  kísérése,  az  ASZA  levelezőben,  webes
ügysegéden, munkakosárban bejövő megkeresések határidőre teljesítése nagy feladatot
ró az – egyébként is leterhelt – anyakönyvvezetőkre.

Az anyakönyvi  feladatok  mellett  jegyzői  hatáskörbe tartozó feladatok  ellátása bővítette
munkánkat családjogi helyzet rendezése vonatkozásában.

2020. december 31-ig az anyakönyvi hivatal részére 3740 főszámú, ehhez kapcsolódóan
4963 alszámú ügyirat került iktatásra. Honosítással kapcsolatos ügyek száma: 20, apai
elismerő  nyilatkozatot  135  esetben  vettünk  fel,  illetve  rögzítettünk.  Névváltozással,
névmódosítással kapcsolatban 217 üggyel foglalkoztunk, magyar állampolgárok külföldön
történt  anyakönyvi  eseményének hazai  anyakönyvezése ügyében 22 kérelem érkezett.
Anyakönyvi  levelező  rendszerünkben  1185  megkeresésnek  tettünk  eleget,  papír  alapú
anyakönyvi bejegyzés rögzítése formájában.

Az anyakönyvi események 2020. december 31-ig a következőképpen alakultak:

2020

Születések száma 862

Házasságkötése száma 294

Halálesetek száma (2020. 12. 18-ig) 1141

Névadó ünnepségek száma 6

Jubileumi esküvők száma 3



Bejegyzett élettársi kapcsolat 2

2. LAKÁSÜGY

A lakásügyekkel foglalkozó általános igazgatási ügyintézők száma 2 fő. A vezető ügyintéző
2020. augusztus 1-től nyugdíjba vonult, feladatait ideiglenesen 2020. szeptember 21-ig a
másik ügyintéző egyedül látta el. A megüresedett lakásügyi igazgatási ügyintéző státuszát
a szülési szabadságról visszatérő – korábban kereskedelmi ügyintézőként –, osztályunkon
dolgozó kolléganő foglalta el. 

A COVID-19  miatt  kialakult  helyzet  jelentősen  befolyásolta  lakásügyekkel  kapcsolatos
munkafolyamatokat.  Sok  volt  a  bizonytalanság,  későn  érkeztek  meg  azok  a  törvényi
módosítások,  amelyek  segíthették  volna  döntéseket,  ezért  gyors  reakciókat  és
változtatásokat kívánt munkánkban. A napi feladataink során kiemelt helyen szerepel a
bérbevételi  ajánlattevőkkel  (lakásigénylőkkel)  és  a  bérlők  szerződéses  jogviszonyának
rendezésével  (szerződéskötés,  hosszabbítás  vagy  megszűnés)  kapcsolatos  feladatok
ellátása. Ez állandó személyes ügyfélkapcsolatot jelent havonta 40-50 ügyféllel, amely a
veszélyhelyzet  megszűnése  után  sokszorozta  meg  az  ügyfélforgalmat.  Az  év  során
folyamatosan  veszünk  át  új  bérbevételi  ajánlatokat,  a  bejelentett  adatváltozásokat
kezeljük,  nyilvántartást  naprakészen  vezetjük.  A  lakásigénylők  adataiban  történt
változásokat  évente  egy  alkalommal  felülvizsgáljuk  és  szükség  szerint  módosítjuk.  A
lakásigénylők  száma  2020.  december  31-én  135  fő,  ami  előző  évhez  képest  5%-kal
csökkent.

Az önkormányzati lakások határozott időre szerződött bérlőitől (258 fő) félévente kérünk a
közüzemi díjak folyamatos kiegyenlítéséről igazolásokat, hogy elkerüljük a nagy összegű
tartozások  felhalmozódását.  2020-ban  a  pandémiás  helyzetre  való  tekintettel  2020.
március 23-tól 2020. június 18-ig az ügyfelek igazolási kötelezettségétől eltekintettünk, de
fenntartottuk a lakáshasználati jogot a szerződésben rögzített feltételekkel. Az ügyfeleket a
fenti változásokról folyamatosan írásban tájékoztattuk, sima belföldi levélben, elkerülendő
a tértivevényes levelek természetéből adódó személyes kontaktusokat. A veszélyhelyzet
megszűnését  követően  először  a  bérleti  jogviszonyokat  rendeztük,  majd  bekértük  a
közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat. A veszélyhelyzet következményeként
az  E.ON  Áramszolgáltató  Kft.  és  a  Nemzeti  Közművek  (2021.  01.  01-től  MVM)
gázszolgáltató  üzletág  ügyfélszolgálata  a  továbbiakban  személyesen  csak  előre
egyeztetett  időpontban fogadja ügyfeleket,  így a gyorsabb ügyintézéshez javasoltuk az
online vagy telefonos ügyintézést. Sok idős, internet hozzáféréssel nem rendelkező, illetve
hozzáértéssel  nem  rendelkező  ügyfélnek  ügyintézőink  kérték  meg  telefonon  az
igazolásokat ügyfélfogadási időben.

Igyekszünk  segítséget  nyújtani  az  ellenőrzések  alkalmával  felmerülő  kintlévőségek
rendezésére. Szorosan együttműködünk a Védőháló Alapítvánnyal és az Útkeresés Segítő
Szolgálattal. A tartozásukat – egy összegben vagy részletfizetési megállapodással –, nem
rendező  ügyfelekkel  új  szerződést  nem  kötünk,  ellenük  végrehajtási  eljárást
kezdeményezünk.

2020. december 31-én üresen álló önkormányzati tulajdonú bérlakások száma: 32 darab,
ebből  13  darab  szakember  lakás.  (A  13  darab  lakásból  6  darab  ingatlanra  van
önkormányzatnak bérlőkijelölési joga.)

Jelenleg 12 darab lakásban élnek jogcím nélküli lakáshasználók. Hét lakáshasználó ellen
indult, illetve folyik a lakáskiürítési eljárás. Ezek csak a kiköltöztetési moratórium (2021.
április  30.)  után  foganatosíthatók.  Öt  lakáshasználó  bérleti  jogviszonyának  rendezése
folyamatban van, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges feltételek teljesülnek.



Az  év  során  2  megüresedett  szociális  bérlakás  új  bérlőjének  kiválasztásakor
közreműködtünk  az  egészségügyi  szociális  és  lakhatási  bizottság  előterjesztéseinek
előkészítésében, az új bérlők kijelölése érdekében.

2020-ban 14 szakemberlakás új bérlőjének kijelölésére került sor – amiből 6 darab volt
önkormányzati  bérlőkijelölés  –,  lakás  bérleti  szerződés  hosszabbítására  166  bérlővel
kötöttünk  szerződést.  Négy  bérlő  esetében  döntött  a  bizottság  a  lakbér  mértékének
csökkentéséről, illetve egy esetben utasított el kérelmet.

Az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakások  éves  bérlemény  ellenőrzése  2020-ban  –  a
járványügyi  intézkedésekkel  kapcsolatos  egyes  szabályok  megállapításáról  és  a
járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi
CIV. törvény 19. §-ában foglaltak alapján – az adott naptári évben nem volt kötelező.

Az  1993.  évi  LXXVIII.  lakástörvény  15.  §  (1)  bekezdése,  és  a  2018.  október  1-től
módosított 25/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 30/C. § (1) bekezdése alapján azok
a  bérlők,  akik  a  bérleményt  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  állapotának
megőrzését, illetve berendezéseit vagy nyílászáróit korszerűsítik, azokat az önkormányzat
is  segíti.  A  beruházások  támogatásával  ösztönözni  szeretnénk  a  lakások  állagának,
műszaki  berendezéseinek  megóvását.  Ezzel  a  lehetőséggel  6  bérlő  korszerűsítette
nyílászáróját vagy központi műszaki berendezését.

A bérlakások  felújítására  szánt  források  2020-ban  a  negyedére  csökkentek,  ezért  a
Közigazgatási Osztály kidolgozta pályázati eljárás keretében is hasznosítható bérbeadást.
Ennek lényege az lenne, hogy az önkormányzat csak a lakás műszaki állapotát hozná
rendbe,  a  többi  felújítási  munkálatot  a  bérlő  maga  végezné  el  (annak  költségét
megelőlegezve),  majd  később  a  bérleti  díjból  annak  egy  részét  lelakhatná.  Ha  az
önkormányzat  szeretne  élni  ezzel  a  lehetőséggel,  akkor  ennek  a  műszaki  tartalomra
vonatkozó részleteit a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel ki kell dolgozni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 385/2010. (VI. 24.) KH határozatával a 2009.
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a DVCSH Kft.-vel 2014. december 19-én
kötött megállapodás alapján pedig a 2010-2011. évre vonatkozóan az önkormányzat helyt
állt  az önkormányzati bérlakásban lakó bérlők közüzemi díjhátralékaiért. A kintlévőségek
behajtása 2015 óta  folyamatos,  az  eredeti  61.669.240 Ft-os  kötelezettség állomány,  a
Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  tájékoztatása  alapján  (2020.  december  18-ai
feldolgozottság  mellett)  23.630.796  Ft-ra  csökkent.  Ez  az  összeg  tartalmazza  a
behajthatatlan és elévült tartozásokból leírásra került 8.800.581 Ft-ot.

2020-ban  a  Dunaújvárosi  Víz-,  Csatorna  Hőszolgáltató  Kft.-nek  az  önkormányzati
bérlakások kiköltöztetett  és elhunyt  bérlői  behajthatatlan és kisösszegű díjtartozásának
tulajdonosi helytállására nem került sor. 

A  2020-as  költségvetésben  75  darab  előrefizetős  (feltöltőkártyás)  mellékvízmérő
cseréjének 1. ütemére különítettünk el  fedezetet, amely beruházás a vírushelyzet miatt
nem valósult meg. A 2021. évre ismét beterveztük a mellékvízmérők cseréjét.

A 2 ügyintéző hatósági  ügyekkel  is foglalkozik,  ennek során hatósági  bizonyítványokat
állítanak ki. (97 db hatósági bizonyítvány, életben lét igazolására, külföldről munkaviszony
után járó nyugdíj folyósításához) 

A két ügyintéző éves ügyiratforgalma 711 darab volt, amiben 4 400 db alszám keletkezett. 

3. BIRTOKVÉDELMI ÜGYEK

A birtokvédelmi feladatokat folyamatos jelleggel egy ügyintéző látta el, aki a közigazgatási



hatósági ügyintézőkkel közösen a hagyatéki ügyek intézését is végzi, A birtokvédelemmel
foglalkozó  ügyintéző  személye  2020.  04.  13.  napjával  változott,  ami  az  ügyintézés
folyamatát kezdetben nehezítette.

A  birtokvédelmi  hatósági  eljárást  jogszabályváltozás  nem  érintette,  így  azokra
alapeljárásban továbbra is fő jogszabályként Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
Törvény  V.  könyvének  1-2.  fejezete  az  irányadó.  Végrehajtási  eljárásban  a  jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi  eljárásról  szóló  17/2015.  (II.  16.)  Korm.  rendeletben
foglaltak, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben
foglaltak alapján kell lefolytatni az eljárást.

A birtokvédelmi hatósági  ügyek száma 2020-ban 51 db volt,  melyek közül  30 esetben
született döntés az eredeti birtokállapot helyreállításáról, illetve a birtokban történő zavarás
megszüntetéséről.  A tavalyi  évhez  képest  enyhe  növekedés  tapasztalható  a  kérelmek
számában, illetve ami feltűnő, hogy a kérelmek közül 26 db az év utolsó négy hónapjára
esett. A 2020. évben kérelmek jelentős része továbbra is a zavaró zajok, beázások, illetve
a  kezeletlen  átlógó  növényzet  problémájából  fakadt.  A  kérelmek  között  új  jelenség
figyelhető meg, hogy a kérelmek megjelölése között egyre több a feláramló dohányfüstből
és extrém esetben a szőnyegrázásból fakadó indok.

A megalapozott döntéshozatalhoz a hatósági eljárások szinte mindegyikében sor került
helyszíni  szemle  megtartására  és/vagy  tanúmeghallgatás  foganatosítása.  A  hatósági
döntésekkel szemben a felek mindössze 4 esetben nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. A
birtokvédelmi  határozatok  jogosultjai  9  ügyben  indítottak  végrehajtási  eljárást  a
birtokvédelmi határozatok végrehajtására.

4. HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS

A hagyatéki ügyeket 2020. évben kezdetben 1 fő közigazgatási hatósági ügyintéző, és
osztott  munkakörben  1  fő  birtokvédelmi  ügyekkel  is  foglalkozó  közigazgatási  hatósági
ügyintéző végezte. Áprilistól lehetőségünk volt munkaerő átcsoportosítással plusz egy fő
foglalkoztatására ebben a munkakörben.

A  hagyatéki  ügyintézésben  az  év  folyamán  2  fő  személyi  változás  is  történt.  (Az
átcsoportosítással  nyert  státusz mellett  egy korábbi  kolléga pedig más osztályra került
áthelyezésre.) Mindkét személy új belépő volt és nem közigazgatási területről érkezett. A
betanításuk az egyébként is megnövekedett napi teendők mellett nagy terhet jelentett az
ügyintézőre.

A hagyatéki eljárásban kiemelt helyen szerepel az ügyfelek tájékoztatása, nyilatkoztatása,
esetenként az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelyén a hagyaték tárgyát képező ingóságok
leltárba vétele. 

A 2020 évben a járványhelyzetre való tekintettel az ügyfelek részére nyilatkozatot küldtünk
ki, amelyet részben postai úton juttattak vissza hivatalunkba. A személyes kapcsolattartás
hiánya több feladatot eredményezett az ügyintézésben. Ennek oka a sokszor pontatlan
adatszolgáltatásból fakadt, amelyet minden esetben pontosítani kellett a hozzátartozókkal,
társhatóságokkal.

A járványhelyzet, az elhunytak számában is némi emelkedést mutatott.

A  vidéki  lakóhellyel  rendelkező  elhunytak  száma  nagyon  magas,  amely  ügyekkel
kapcsolatos  ügyintézés  jelentős  többletmunkát  jelentett  az  ügyintézők  mindennapi
munkavégzésében.

2020. évben a hagyatéki ügyek darabszáma az alábbiak szerint alakult:

főszáma: 1766 db



alszáma: 10533 db volt, mely a korábbi évek átlagában jelentős változást mutat.

A közjegyzői eljárás lefolytatása céljából 2020. évben több mint 650 db hagyatéki leltárt
készítettek  és  továbbítottak  elektronikusan  az  ASP  rendszeren  keresztül,  illetve  a
jogszabályváltozás  miatt  némely  esetben  postai  úton  is  az  illetékességgel  rendelkező
közjegyzőkhöz.

A hagyatéki  ügyek hatósági  intézésének alapjául  szolgáló jogszabályok a 2020. évben
megváltoztak, mely jelentős mértékű többletmunkát eredményezett. A nyilatkozat szerinti
összes  öröklésben  érdekelt  hozzátartozónak  továbbítanunk  kell  az  ingó-  és  ingatlan
vagyonra  vonatkozó  adatokat,  ez  jelentős  többletmunkát  és  többletköltséget  jelent  a
postázás  miatt,  továbbá  az  ügyintézési  időt  is  megnövelte,  mivel  az  adó-  és
értékbizonyítványok jogerőre emelkedését követően áll  módunkban a hagyatéki leltárok
közjegyzőhöz történő továbbítása.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvényben foglaltak szerint a hagyatéki eljárásban a társhatóságokkal és az
erre kötelezett  szervekkel  elektronikus formában valósult  meg a kapcsolattartás, illetve
ügyintézés a hivatali kapun keresztül. 

Az  ügyintézők  a  járási  hivatalok  felkérésére  gondoskodtak  a  gyámrendelés  előtt  álló
kiskorúak,  a  cselekvőképességet  érintő  gondnokság  alá  helyezett,  az  ideiglenes
gondnokrendeléssel érintett és az ügyei vitelében akadályozott személyek esetében azok
vagyonának számbavételéről.

Az  ügyintézők  hatósági  megkeresésre  foganatosítják  a  fent  leírtakon  túl  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  lévő  Büntetés-végrehajtási  Intézetben  a
fogvatartottak gyámhatósági és hagyatéki ügyekben történő meghallgatását. 

5. KERESKEDELMI ÜGYEK – ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az SZMSZ módosításával a korábban 3 főből álló ipari igazgatási, valamint a 2 főből álló
ügyfélszolgálati munkakör összevonásával új, 3 főből álló munkakört alakítottunk ki. 

A  napi  munka  zökkenőmentességéhez  szükség  volt  az  ügyintézőknek  egy  irodába
költöztetésére  is,  ezért  a  „B”  épület  ügyfélszolgálati  irodájából  az  „A”  épület  100-as
irodájába költözött a két ügyfélszolgálatos kolléganő.

Az  összevonást  az  indokolta,  hogy  az  ipari  igazgatási  területen  a  munkafolyamatok
egyszerűsödtek, ezért  lehetőség volt  más területre átcsoportosítani  a munkaerőt.  Ezen
kívül készülnünk kellett arra is a 2020-as évben, hogy év végére mindkét ügyfélszolgálatos
kolléganő nyugdíjba vonulást tervezett. A terület rendkívül szerteágazó, annak betanulása
sok időt vesz igénybe, így az összeköltözéssel lehetőség volt arra, hogy a korábban ipari
igazgatási területen dolgozó kolléganő kezdjen betanulni az ügyfélszolgálati munkába.

Ez  kis  mértékben  tudott  megvalósulni,  mivel  a  korábbi  saját  munkakörében  egyedül
maradt, az ő helyettesítését is csak az osztályvezető tudta megoldani.

A nyugdíjazások miatt október 1. és december 15. napjától állt munkába a két új kolléganő
(első időkben ügyfélszolgálati területre), akiknek a betanulása folyamatban van.
 
Ipari igazgatási terület

2020.  évben  egy  ügyintéző  látta  el  a  kereskedelmi,  illetve  az  ipari  tevékenységet
folyatókkal, valamint a szálláshelyekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi, engedélyezési
feladatokat, mely területen 1299 db iktatott ügyirat keletkezett 2020. december 18-ig. 



Három  alkalommal  kellett  panaszügyet  kivizsgálni,  melynek  során  közterület-felügyelő
ügyintéző,  illetve  ügyfélszolgálati  ügyintéző  kolléga  kíséretében  helyszíni  szemlét
tartottunk.
Az üzletek és szálláshelyek tervszerű ellenőrzése a Koronavírus járvány miatt ebben az
évben  elmaradt.  Az  üzletek  ellenőrzésre  nem  kötelező  feladat,  azt  a  jegyző  saját
ellenőrzési  terve  alapján  folytatja  le  minden  évben.  A  szálláshelyek  ellenőrzésével
kapcsolatban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé kell éves tervet küldeni
minden év december 1. napjáig a következő évre vonatkozóan. Ettől a tervtől eltérni csak
indokolt esetben lehet. Az indokolást határidőben megírtuk az NTAK-nak.

Ezen a területen az ügyfelek mindegyike elektronikus ügyintézésre kötelezett már évek
óta, mégis továbbra is nagy problémát jelent a nyomtatványok kitöltésének pontatlansága
miatt  az  utólagos egyeztetés.  Sok esetben nem kapunk telefonszámot  az  ügyfelektől,
ezért e-mailben próbáljuk velük felvenni a kapcsolatot.
A jogszabályok szerint hiánypótlásra nincs lehetőség, a bejelentést követő 8 napon belül ki
kell adnunk az igazolást a nyilvántartásba vételről, amennyiben minden szükséges feltétel
rendelkezésre áll. Aki pontatlan bejelentést tesz, azt levél formában tájékoztatnunk kell,
hogy a nyilvántartásba vételt nem tudtuk végrehajtani. Ezt elkerülendő próbáljuk felvenni
az  ügyfelekkel  a  kapcsolatot,  hogy  határidőn  belül  beküldhessék  a  hiányzó
dokumentumokat, ne kelljen a nyilvántartásba vételt megtagadnunk.

Ügyfélszolgálati terület

- hirdetmények kezelése: hirdetőtáblára való kihelyezés, záradékkal történő visszaküldés:
603 db

-  kormányzati  portálra  való  feltöltés,  és  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági-  és  Földhivatali  Főosztálya  részére  történő  termőföld
adás-vételi, haszonbérleti szerződések továbbítása: 30 db
- dunaújvárosi honlapra való feltöltés: 16 db
- hatósági bizonyítványok kiállítása az E 401-es nyomtatvány kitöltésével: 37 db
- közköltséges temetések ügyintézése: 60 db
-  talált  tárgyak ügyintézése,  talált  tárgyak átvétele,  kiadása a tulajdonos vagy a
megtaláló részére: 33 db

Egyéb feladatok
Az  ügyfélszolgálati  iroda  munkatársainak  hivatali  ímélcímére  érkezett  megkeresések
továbbítása a címzettekhez. 
Munkanap áthelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kiírása, megjelentetése. 
Az ügyfelek tájékoztatása és útba igazítása a Polgármesteri Hivatalban, Kormányablaknál
és a Járási hivatalnál intézhető összes ügy tekintetében, valamint más, nem hivatali ügyek
intézésében.



IX. Belső Ellenőrzési Osztály

A) Általános értékelés

A Belső Ellenőrzési Osztály 2020-ban is a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési
standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte tevékenységét, három
egymástól elkülönített területen: 
DMJV Önkormányzatának,  a  nemzetiségi  önkormányzatoknak,  a  polgármesteri  hivatal
osztályainak belső ellenőrzése (hivatali belső ellenőrzés),
DMJV  Önkormányzata  által  irányított  költségvetési  intézmények,  valamint  az
Önkormányzat  tulajdonában  álló,  vagy  részvételével  működő  gazdálkodó  szervezetek
gazdálkodásának több évet átfogó belső ellenőrzése (felügyeleti ellenőrzés),
DMJV Önkormányzata  által  irányított  költségvetési  szervek  számára  kötelezően  előírt,
külön  megállapodás  alapján  végzett  belső  ellenőrzési  feladatellátás  (intézményi  belső
ellenőrzés).

2020-ban az osztályon 3 fő látott el ellenőri feladatokat:
a  belső  ellenőrzési  osztályvezető,  aki  a  belső  ellenőrzési  vezetői  feladatok  mellett  a
felügyeleti jellegű ellenőrzéseket is végezte, 
a hivatali belső ellenőr és
az intézményi belső ellenőr.

A Belső Ellenőrzési Osztály valamennyi munkatársának  iskolai végzettsége és szakmai
gyakorlata  megfelel  a  munkakör  betöltéséhez  előírt  jogszabályi  követelményeknek,
továbbá:
a  költségvetési  szerveknél  belső  ellenőrzési  tevékenységet  végzők  nyilvántartásában
regisztrált belső ellenőrként szerepelnek,
eleget  tettek  az  ÁBPE-I.,  ÁBPE-II.,  kötelező  szakmai  továbbképzés  előírásainak,
közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek. 

A  belső  ellenőrök  ellenőrzési  áganként  készített  kockázatelemzésen  és
munkaidőmérlegen alapuló, éves ellenőrzési terv alapján végezték munkájukat.

DMJV  Önkormányzata,  a  Polgármesteri  Hivatal,  valamint  az  intézmények  felügyeleti
jellegű  ellenőrzésére  vonatkozó  2020.  évi  ellenőrzési  tervet  DMJV  Közgyűlése  a
678/2019. (XI. 21.) határozatával fogadta el. 
A Közgyűlés a határozatban tudomásul vette az intézményvezetők által jóváhagyott 2020.
évi intézményi belső ellenőrzési tervet is. 
A nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi éves ellenőrzési tervét
- DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 126/2019. (XII. 11.),
- DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 89/2019. (XI. 21.),
- DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 51/2019. (XII. 16.),
- DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 105/2019. (XII. 12.),
- DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2019. (XI. 27.),
- DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 18/2019. (XII. 04.) határozatával fogadta el.



A Belső Ellenőrzési  Osztály  ellenőrei  2020-ban összesen 466 tényleges ellenőri  napot
teljesítettek, melyből a hivatali belső ellenőr ellenőrzési napjainak száma 179, a felügyeleti
belső ellenőré 121 nap, az intézményi belső ellenőré 166 nap volt.

A belső ellenőrök a 2020-ban lezárt  ellenőrzési  jelentésekben 223 intézkedést  igénylő
megállapítást és 189 javaslatot fogalmaztak meg.

A vizsgálatok során tett ellenőri megállapítások megállták a helyüket. A megállapításokkal
kapcsolatban az ellenőrzöttek nem tettek olyan észrevételt,  mely a jelentéstervezetben
foglaltak módosítását igényelte volna. 

Az  ellenőrzöttek  a  hibák  kijavítására,  a  hiányosságok  pótlására  minden  esetben
intézkedési tervet készítettek.
A 2020. évi  belső ellenőrzések vonatkozásában az osztály nem tett javaslatot büntető,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

B) A 2020. évi ellenőrzések ismertetése

2019. évben megkezdett, ellenőrzési jelentéssel 2020. évben lezárt ellenőrzés 1 db volt: 

Felügyeleti ellenőrzés:

Az  intézmény  szabályozottságának,  a  költségvetés  tervezésének,  az  operatív
gazdálkodásnak, a költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolási tevékenységnek
és a kapcsolódó dokumentumoknak az ellenőrzése

Célja: az intézmény költségvetési gazdálkodásának vizsgálata és értékelése 
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai
A jelentés lezárása: 2020. szeptember 22.

2020-ban elvégzett, ellenőrzési jelentéssel lezárt terv szerinti ellenőrzés 15 db volt: 

Hivatali belső ellenőrzés:

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata

Célja:  megvizsgálni  a  bankszámlaforgalmon  keresztül,  hogy  a  kötelezettségvállalás
rendje,  a  folyamat  belső  kontrolljai  (pénzügyi  ellenjegyzés,  kötelezettségvállalás,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint
a helyi szabályzatban foglaltaknak
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett szervezet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata,
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzata,  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Szerb Nemzetiségi Önkormányzata
A jelentés lezárása: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata: 2020. március 20.,



Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata: 2020. június 17., 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2020. június 17.,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata: 2020. június 17., 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata: 2020. június 17.

Mérleg alátámasztás vizsgálata 

Célja: a 2019. évi mérlegadatok valódiságának megállapítása
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett szervezet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
A jelentés lezárása: 2020. szeptember 18.

A személyügyi nyilvántartások vezetésének vizsgálata 

Célja:  megvizsgálni,  hogy  az  osztály  eleget  tesz-e  a  jogszabályokban  és  belső
szabályzatokban előírt nyilvántartási kötelezettségeinek
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az  ellenőrzéssel  érintett  szervezeti  egység:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály 
A jelentés lezárása: 2020. december 16.

Intézményi belső ellenőrzés:

Selejtezési tevékenység vizsgálata

Célja:  bizonyosságot  szerezni  arról,  hogy  az  intézmény  vagyongazdálkodási
tevékenységén belül a selejtezési tevékenység végrehajtása és dokumentálása megfelel
az 
előírásoknak
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
A jelentés lezárása: 2020. február 06.

Elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata

Célja: javaslatokkal segíteni az igazgatót az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt elektronikus közzétételi 
kötelezettség teljesítésében
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár Dunaújváros
A jelentés lezárása:
Intercisa Múzeum: 2020. 02. 24., 
József Attila Könyvtár Dunaújváros: 2020. 03. 20. 

Térítési díj megállapításának és beszedésének vizsgálata 

Célja: bizonyosságot szerezni arról, hogy az étkezési térítési díjak mértékének
megállapítása, beszedése és felhasználása megfelel az előírásoknak
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés



Az  ellenőrzéssel  érintett  intézmény:  Dunaújvárosi  Óvoda,  Útkeresés  Segítő  Szolgálat,
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
A jelentés lezárása:
Dunaújvárosi Óvoda: 2020. 08. 11., 
Útkeresés Segítő Szolgálat: 2020. 09. 17., 
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros: 2020. 11. 10. 

Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata

Célja: bizonyosságot szerezni arról, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelel a
jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban foglaltaknak
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (az ellenőrzést az intézményi belső ellenőr és
a felügyeleti ellenőr közösen végezte), Egészségmegőrzési Központ, 
A jelentés lezárása:
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza: 2020. 07. 02., 
Egészségmegőrzési Központ: 2020. 12. 02., 

2020-ban soron kívüli ellenőrzés 3 db volt:

Hivatali  Belső  Ellenőrzés,  Felügyeleti  Belső  Ellenőrzés  (a  hivatali  belső  ellenőr,  a
felügyeleti belső ellenőr által közösen végzett ellenőrzés): 

Az intézmény működésének átfogó vizsgálata 

Célja:  feltárni  azokat  a  területeket,  ahol  nem  érvényesül  a  szabályszerűség,
gazdaságosság
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
A jelentés lezárása: 2020. március 12.

A  társaság  bevételeinek,  ráfordításainak,  ezek  elszámolásának,  valamint  a
vagyongazdálkodási tevékenységének a vizsgálata

Célja: megvizsgálni, hogy a társaság bevételeinek, ráfordításainak elszámolása, valamint
vagyongazdálkodási tevékenysége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosi
elvárásoknak.  Feltárni  azokat  a területeket,  ahol  nem érvényesül  az átláthatóság és a
gazdaságosság
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi-, pénzügyi- és rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett szervezet: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
A jelentés lezárása: 2020. július 29.

A 2020. évi gazdálkodás átfogó vizsgálata

Célja:  feltárni  azokat  a  területeket,  ahol  nem  érvényesül  a  szabályszerűség,
gazdaságosság



Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés
Az  ellenőrzéssel  érintett  szervezet:  DKKA Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit Kft. 
A jelentés lezárása: 2020. december 14.

2020. évben megkezdett, ellenőrzési jelentéssel 2021. évben lezárandó ellenőrzés 3 db
volt:

Hivatali belső ellenőrzés:

Az előirányzat felhasználások nyilvántartásba vételének vizsgálata 

Célja: megvizsgálni, hogy az előirányzat felhasználások nyilvántartásba vétele megfelel-e
a helyi előírásoknak
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az  ellenőrzéssel  érintett  szervezeti  egység:  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 

Felügyeleti belső ellenőrzés:

Az  intézmény  szabályozottságának,  a  költségvetés  tervezésének,  az  operatív
gazdálkodásnak, a költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámolási tevékenységnek
és ezek kapcsolódó dokumentumainak ellenőrzése

Célja: az intézmény költségvetési gazdálkodásának vizsgálata és értékelése
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés 
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Egészségmegőrzési Központ

Intézményi belső ellenőrzés:

A Pénzkezelés rendjének vizsgálata 

Célja:  javaslatokkal  segíteni  az  intézményvezetőt  a  készpénzkezelés,  valamint  a
pénzforgalmi  számlán  lebonyolított  pénzforgalom  jogszabályoknak  és  a  helyi
sajátosságoknak  megfelelő  szabályozásában,  továbbá  a  pénzkezelés  folyamatával
kapcsolatos előírások betartásában, illetve a vagyon védelmében
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzéssel érintett intézmény:  Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai

2020-ban elmaradt ellenőrzés nem volt,

2020-ban tanácsadási tevékenység 1 db volt.

Intézményi belső ellenőrzés:

Tárgya:  online  számlaadat-szolgáltatás  legfontosabb  változásai,  közfeladatot  ellátó
szervek iratkezelésének követelményeiben bekövetkezett változás.



X. Humán Szolgáltatási Osztály

Oktatással kapcsolatos feladatok:

Kötelező feladatának eleget téve önkormányzatunk az óvodai nevelésről a fenntartásában
lévő Dunaújvárosi Óvoda útján gondoskodik. Az intézmény jelenleg 12 óvodai egységben
56 óvodai csoporttal működik. 
A  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény működésével  kapcsolatos  ágazatirányítási
tevékenységet végző ügyintéző feladatkörébe az alapító okirat módosításának
előkészítése, az intézmény bizottsági, közgyűlési döntést igénylő ügyeinek előkészítése
tartozik.  Előkészíti az óvodában történő jelentkezés módjáról, az óvodai felvétel
időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, valamint az
adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról szóló döntéseket. Előkészíti
jóváhagyásra az óvoda továbbképzési programját, értékelésre a pedagógiai programban
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
ellenőrzésre a pedagógiai programot, a házirendet és az SZMSZ-t. Ezek előkészítése a
jogszabályok által meghatározott határidőkre megtörtént.

2020. 07. 28-án DMJV Önkormányzata Együttműködési Megállapodást kötött az Oktatási
Hivatallal,  melynek  során  a  Dunaújvárosi  Óvoda  ismét  elnyerte  az  „Oktatási  Hivatal
Bázisintézménye” címet.

2020.  augusztus  1.  napjától  2025.  július  31.  napjáig  –  újabb  5  évre  –  DMJV
Önkormányzata Közgyűlése ismét Gyenes Józsefnét bízta meg a Dunaújvárosi  Óvoda
vezetésével.

A 2020. évben is elérhető volt minden óvodás számára az „óvodatej”. A pályáztatás során
nyertes szállítóval  (Pusztaszabolcsi  Agrár  Zrt.)  az Önkormányzat  megkötötte  az ehhez
szükséges szállítási szerződést.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  2020.  szeptember  1-jével  visszaadta  az
Önkormányzatnak  a  2017.  január  1-je  óta  a  Tankerület  vagyonkezelésében  üzemelő
erdősori kollégium épületét. Az erről szóló szerződésmódosítást mindkét fél aláírta. 

Elindítottuk az önkormányzati napközis tábort új helyszínen, a kemping területén. A tábor
napi 60-70 gyermekkel működött. 

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
idei fordulójához.
Pályázatot összesen 31  fő felsőoktatásban részt vevő hallgató nyújtott be, melyből
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 24 főt a 2020/2021. tanév II. félévében és
a 2021/2022. tanév I. félévében, összesen 10 hónapon keresztül támogatásban
részesített, 3  főt  a  pályázatból  a  kiírásnak  való  nem-megfelelőség  miatt  kizárt,  4  fő
esetében pedig érdemi vizsgálat nélküli kizárásra került sor. 
A fenti tanulmányi félévekre 2021. évben az Önkormányzat a nyertes hallgatók részére
összesen 1.860.000.-  Ft támogatást biztosít. A legkisebb támogatás  7.000.-  Ft,  míg  a
legmagasabb  támogatás  10.000.-  Ft.  A  pályázók  átlagosan  7.750.-  Ft  ösztöndíjban
részesülnek.

A  köznevelési  intézmények  hatósági  ellenőrzései  során  feltárt  hiányosságok
megszüntetése érdekében a feladatokat továbbítottuk az illetékes osztályoknak. 



A Bartók Színház az 1150/2020. (IV.10.) Korm. határozatnak megfelelően 2021. december
31-ig  állami  és  önkormányzati  közös  működtetésbe  került,  így  biztosítva  a  Színház
működéséhez  szükséges  pénzügyi  alapfeltételeket.  Az  erről  szóló  dokumentumokat
(Közös  működtetési  megállapodás,  Támogatói  Okirat,  Közreműködői  megállapodás)
mindkét fél aláírta. 

Számos  egyedi  támogatási  kérelemmel  kapcsolatosan  születtek  döntések,  melyek
koordinálása, valamint a támogatások, illetve azok elszámolásának közgyűlés/bizottság
elé terjesztése is osztályunk feladata volt. 

Fenti feladatokkal kapcsolatban összesen 128  db főszámon iktatott ügyirat keletkezett
2020. évben és 60 előterjesztés.

Kultúrával kapcsolatos feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997.  évi  CXL.  törvény  alapján  a  kulturális  intézmények  munkatervet  és  beszámolót
készítenek, amit a fenntartó hagy jóvá, a közgyűlés ennek figyelembevételével fogadta el
a József Attila Könyvtár és az Intercisa Múzeum munkatervét és beszámolóját. Az MMK
Nonprofit  Kft.  szakmai  beszámolójának  és  munkatervének  elfogadása  átruházott
hatáskörben polgármesteri határozattal történt.

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Tóth Jánosné, a Munkásművelődési Központ és
Könyvtár egykori igazgatója kapta a Pro Cultura Intercisae Díjat, amelyet az evangélikus
templomban megtartott ünnepi koncerten vett át.

Az év elején a kulturális intézmények részvételével összeállítottunk egy programcsomagot
a városalapítás 70. évfordulója méltó megünneplése érdekében, ez a pandémia miatt csak
töredékében  valósulhatott  meg,  néhány  nyári  programot,  illetve  online  eseményt
szerveztek meg az intézmények.

A járvány rányomta a bélyegét az egész évre: a megszokott (pl. Rockmaraton) és az új
(Cityrocks flashmob) nagyrendezvények elmaradtak, a Közművelődési pályázatot nem írta
ki az önkormányzat, a költségvetési rendeletben szereplő művészeti csoportok csökkentett
támogatást kaptak (Vasas Táncegyüttes, Vegyeskar stb.).

A Kortárs Művészeti Intézetben augusztusban került sor a Dunaújvárosi Tárlatra, ennek
alkalmából a szakértő zsűri javaslata alapján az önkormányzat egy személynek, Keserue
Zsoltnak adott jutalmat.

A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának
átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2020.
XXXII. törvény alapján az év folyamán a közgyűjtemények – könyvtár, múzeum – és a
színház  alapító  okiratát  a  jogszabályban  megjelölt  dátumokra  tekintettel  többször  is
módosítani kellett. 

A  Humán  Szolgáltatási  Osztályhoz  tartozik  az  utcanév  munkacsoport,  amely  az  év
folyamán 3 külterületi  utca és a Martinász-szobrot övező közpark Borovszky Ambrusról
való elnevezését készítette elő.



Az Értéktár Bizottság 2020. évben 6 új elemmel bővítette a települési értéktárat:

 Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes kulturális örökség
 Baracsi úti arborétum természeti környezet
 Magyar óriásnyúl agrár- és élemiszergazdaság
 Dunaújvárosi Vegyeskar kulturális örökség
 A tánc műfajának megalapítása Dunaújvárosban

(Tomcsányi Éva és Wünsch László) kulturális örökség
 Magyar Papírmúzeum kulturális  örökség,  ipari  és  

műszaki megoldások.

A kulturális ügyintéző 88 előterjesztést írt az év folyamán.

Szociális és gyermekjóléti intézmények működésével kapcsolatos feladatok:

A szociális  és  gyermekjóléti  intézmények  működésével  kapcsolatos  ágazatirányítási
tevékenységet végző ügyintézők feladatkörének jelentős részét egyrészt az önkormányzat
fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények bizottsági, közgyűlési döntést
igénylő ügyeinek előkészítése és az abban való végrehajtásban való közreműködés teszi
ki, valamint az intézmények jogszabályszerű működésének ügyintézésében való részvétel,
koordinálás.
Ellátják még a személyi térítési díjhátralék ügyekben az első fokú és a végrehajtási
eljárásokat, helyi rendelet módosításának előkészítését jogszabályváltozás, szolgáltatási
önköltség  változása esetén. Ellátják az országos nyilvántartási rendszerbe történő
adatszolgáltatást is a személyes gondoskodásban részesülő ellátottakról negyed- és
félévenként,  valamint  az  Igénybevevői  Nyilvántartás  (KENYSZI)  e-képviselői  feladatait.
Előkészítik az alapítványok, egyéb civil szervezetek bizottsági, közgyűlési döntést igénylő
kérelmeit bizottság, közgyűlés elé, és a velük megkötendő céltámogatási szerződéseket. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 971/2020. (XI.23.) határozatával döntött
arról, hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai egysége szakmai létszámát 1 fő 8 órás
szociális diagnózist készítő esetmenedzser álláshellyel 2021. 01. 01. napjától megemeli,
ezzel egyidejűleg az Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti létszámát 2021. január 1.
napjától 52,15 főben határozza meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 970/2020. (XI.23.) határozatával döntött
arról, hogy a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2020. december 1. napjától
az  engedélyezett  létszámát  1  fővel  megemelheti,  így  123,4  főre  emelkedett  az
engedélyezett létszám. 

A Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány 2019.  évi  szakmai  beszámolóját  a  közgyűlés  elé
terjesztettük.

A civil  szervezetekkel  való  kapcsolattartásról,  együttműködésről,  valamint  támogatásuk
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet alapján 2019-ben  a szociális és egészségügyi
szervezetek,  az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek  számára  kiírt
pályázaton  támogatásban  részesülő  szervezetek  elszámolásai  folyamatosan  érkeztek,
azok elfogadásához szükséges feladatokat folyamatosan végeztük.
2020-ban pályázatok kiírására nem került sor.



A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  vonatkozó  szerződések
előkészítésével,  és  a  szerződésben  foglalt  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos
feladatokat elláttuk.

2020-ban kialakult pandémia miatt az intézmények jogszabályban előírt éves ellenőrzés
elmaradt, 

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  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 tartott. 

Folyamatos  volt  az  ügyintézés  az  Egészségkárosodott  Emberekért  Alapítvány
megszüntetése ügyében.

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok:

Az egészségügyi  feladatok két csoportját különböztetjük meg,  az egészségügyi
alapellátással, illetve az egészségügyhöz tartozó intézményekkel kapcsolatos feladatokat.

Alapellátás:
Az egészségügyi alapellátás kötelező önkormányzati feladat, az alábbi tevékenységeket
jelenti:  felnőtt háziorvosi,  gyermek háziorvosi,  fogorvosi,  alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.
 
Dunaújvárosban 24 felnőtt háziorvos, 9  gyermek háziorvos és 11 fogorvos dolgozik.  A
szolgálatok működtetése az alábbi feladatokat  jelentik: orvosi körzetek kialakítása,
feladatellátási  és  megbízási szerződések kezelése, megüresedett körzetek esetében
helyettesítések megszervezése (helyettesítéseknél NEAK (volt OEP) szerződések kötése,
működési engedélyek megkérése), megüresedett praxis betöltésére pályáztatás, két orvos
közötti praxis átadás lebonyolítása, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletekkel kapcsolatos
teendők, veszélyes hulladék elszállításának megszervezése évente több alkalommal.

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátások:
-A felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást feladatellátási szerződés keretében
vállalkozás végzi. 



-A fogászati ügyelet  ellátása a  fogorvosok közreműködésével történik. Feladatunkat
képezi a média felé az ügyeleti beosztás megküldése, valamint az ellátások díjazásáról
benyújtott számlákkal kapcsolatos teendők intézése.

Egészségügyhöz tartozó intézmény:
Egészségmegőrzési Központ: az önkormányzat kötelező feladatai közül ellátja az iskola-
egészségügyi és a védőnői feladatokat. Feladatunk az intézmény szakmai  felügyelete,
alapító okiratának, SZMSZ-ének jóváhagyásra  történő  előkészítése, működési
engedélyével, létszámmal kapcsolatos közgyűlési előterjesztései.

2020-ban az alábbi nagyobb volumenű feladatok érintették az egészségügy területét:
A helyettesítéssel ellátott körzetekben Önkormányzatunk az egészségügyi szolgáltató,
ezért  az  ehhez  kapcsolódó  teendők  folyamatos  intézése  is  feladatunk:  helyettesítő
orvossal  és  megfelelő  végzettségű  ápolóval  megbízási  szerződés  megkötése,
finanszírozási  szerződés  megkötése,  gyógyszerek,  kötszerek,  nyomtatópatron  és  a
körzetek  működéséhez  szükséges  egyéb  eszközök  beszerzése,  felmerülő  javítások
elvégzése,  közműszolgáltatókkal  szerződések  megkötése,  takarítási  szerződés
megkötése, leltározás.
A helyettesített körzetekre járó finanszírozást nem körzetenként megbontva, hanem egy
összegben utalja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP), ezért az egyes
körzetekre jutó finanszírozást havonta ki kell számolni. 

2020-ben 5 helyettesített körzetünk volt, 4 felnőtt és 1 gyermek háziorvosi körzet. 

- A 11. számú házi gyermekorvosi körzetet egész évben helyettesítéssel láttuk el.
- A 15. számú felnőtt háziorvosi körzetet egész évben helyettesítéssel láttuk el.   
- A 9. számú felnőtt háziorvosi körzetet 2019. szeptember 1-től helyettesítéssel látjuk el.
-  Az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetben  dolgozó  háziorvos  feladatellátási
szerződését  2019.  október  4-én  felmondtuk,  a  körzet  ellátása  azóta  helyettesítéssel
történik. 2021. január 1-től a 4. és 5. számú felnőtt háziorvosi körzet összevonásra került,
így a helyettesített körzet megszűnt.
- A 25. számú felnőtt háziorvosi körzetet 2020. szeptember 30-ig helyettesítéssel láttuk
el, majd a körzetet október 1-től betöltöttük.

Az  orvosi  rendelők  megfelelő  működéséhez  több  eszköz  beszerzését  bonyolítottuk.  A
helyettesítéssel  ellátott  körzetekbe  a  gyógyszer,  nyomtatópatron  vásárlása  folyamatos
volt. 
Az  7.  és  17.  sz.  fogorvosi  körzetbe fogászati  eszközök  (autokláv,
kompresszor)beszerzését bonyolítottuk le beszerzési eljárás keretében. 
A 15.  sz  fogorvosi körzetek  részére  közbeszerzési  eljárásban  1  db  új  fogászati
kezelőegységet vásároltunk, továbbá a szakmai minimumfeltételek beszerzése is lezajlott.
A körzet megkezdte rendelését.

A  Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok  Egyesülete  kérésére  módosítottuk  a  feladat-
ellátási szerződéseket állandó péntek délelőtti rendelési időre vonatkozólag. 
A helyettesített  körzetekre  vonatkozólag  egész  évben  az  egészségügyi  szolgáltatókkal
megbízási szerződést kötöttünk.
Támogatási  szerződést  kötöttünk  dr.  Roskó-Budavári  Zsófia  és  Dr.  Szőcs  Debora
fogorvosokkal.
Szolgáltatási  szerződést  kötöttünk  a  Deltatrade  Kft,  Eon,  DVCSH  Kft.,  Digi  Kft.
szolgáltatókkal és a Szent Pantaleon Kórházzal.
Intéztük az orvosi rendelők karbantartási munkálataival kapcsolatos teendőket.



A Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött  finanszírozási  szerződésünket  az
alapellátásban bekövetkezett változásokhoz igazítva több alkalommal módosítottuk.

Kerekasztal megbeszélést szerveztünk a felnőtt és gyermek háziorvosokkal 2020. 06.12-
én, melyen jelentős számban képviseltették magukat a dunaújvárosi háziorvosok. 

Lebonyolítottuk az egészségügyi  dolgozók kormányrendeletben meghatározott  egyszeri
juttatásának  kifizetését  azon  személyek  esetében,  akik  Önkormányzatunkkal  állnak
szerződésben (pl.: helyettesített körzetek ápolói).

Valamennyi egészségügyet érintő feladatot a jogszabályok alapján önkormányzati
feladatkörben látunk el.  A  kormányhivatal az előterjesztések kapcsán törvényességi
észrevételt nem tett.  Fenti feladatokkal kapcsolatban összesen 48 főszámon iktatott
ügyirat keletkezett, melyhez 960 alszám tartozik.

Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok:
A Polgárőrségek részére önkormányzati támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzése (támogatás nyújtása és elszámolás) az év folyamán folyamatos volt.

Közreműködtünk Dunaújváros Megyei Jogú Város Veszélyelhárítási tervének és 
mellékleteinek felülvizsgálatában. 

A dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére 2010-ben kötött megállapodás helyett új
együttműködési megállapodás készült és átadásra került 60+5 db kamera a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére működtetésre.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1156/2020. (XII.14.) határozatával döntött
arról, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság számára nyújtott támogatásáról szóló 
elszámolást elfogadja.
A területhez  tartozó,  a  közgyűlés  munkatervében  előírt  feladatokkal  (beszámolók,  díj
adományozása) kapcsolatos előterjesztéseket elkészítettük.

Egyéb feladatok:
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 megszűnt. Hivatalunkban a hivatalos iratok esetében a
papíralapú tértivevény nyomtatványt  2020.  június  17.  napjáig  lehetett  használni,  2020.
június 18. napjától áttértünk arra a rendszerre, hogy elektronikus feladó jegyzéken (EFJ)
adjuk  fel  a  leveleket,  a  visszaigazolás  pedig  elektronikus úton történik  Hivatali  Kapun
keresztül.



XI. Közgyűlési Osztály

Az  osztály  közreműködött  a  közgyűlési  és  bizottsági  előterjesztések,  valamint  a
polgármester  saját,  illetve  átruházott  hatáskörben  hozott  határozatainak  előzetes
törvényességi ellenőrzésében, a közgyűlés, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a
pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  az  ifjúsági,  sport  és  turisztikai
bizottság, a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, valamint a közbiztonsági és
környezetvédelmi  bizottság  munkájának  szervezésében,  munkafeltételeinek
biztosításában.

A közgyűlés bizottságainak személyi összetételében annyi változás történt a 2020. évben,
hogy a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság létszáma egy fő képviselő bizottsági
taggal, összesen 10 főre emelkedett.

Az osztály gondoskodott a 2020. évben 11 közgyűlési ülés (5 rendes, 6 rendkívüli ülés)
technikai előkészítéséről. E közgyűléseken mindösszesen 448 db határozat született.

A koronavírus-járványhelyzet miatt Magyarország Kormánya 2020. évben két alkalommal
is  veszélyhelyzetet  hirdetett  ki.  A  veszélyhelyzet  időtartama  alatt  a  közgyűlés  és
bizottságai  ülést  nem  tarthattak,  a  képviselő-testület  feladat-  és  hatáskörében  a
polgármester hozott döntéseket. A döntéshozatal előtt a polgármester kikérte a képviselők
és a  bizottsági  tagok véleményét.  A tavaszi  időszakban a véleménykérés elektronikus
úton,  az  őszi  időszakban  a  bizottságok  –  a  bizottsági  elnök  döntése  alapján  –
véleményüket vagy személyes részvétellel történő tanácskozás útján, vagy elektronikusan
adták  meg.  A  veszélyhelyzet  őszi  időszakában  a  közgyűlés  három  alkalommal  a
polgármester  kezdeményezésére személyes részvétellel  történő tanácskozást  tartott.  A
közgyűlési osztály a veszélyhelyzet időszakaiban is biztosította a közgyűlés és bizottságai
működéséhez szükséges feltételeket.

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere a  közgyűlés feladat-  és  hatáskörében
eljárva,  illetve  a  közgyűlés  által  átruházott  hatáskörében  a  2020.évben  mindösszesen
1209 db határozatot hozott.

Az  osztály  elvégezte  a  közgyűlés  által  alkotott  rendeletek,  határozatok  kihirdetését,
továbbá figyelemmel kísérte a döntések végrehajtását/lejelentését. Az osztály elvégezte
az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását. Az elfogadott és kihirdetett
rendeleteket határidőben megküldtük a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a Nemzeti
Jogszabálytár rendszerén keresztül.

Az  osztály  elkészítette  valamennyi  közgyűlés  és  tanácskozás  forgatókönyvét,  a
közgyűlések jegyzőkönyvét, a tanácskozások emlékeztetőjét. A közgyűlési és bizottsági
jegyzőkönyveket  aláírás  után  határidőben  megküldtük  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
részére a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül.

A forgatókönyvet és a jegyzőkönyvet folyamatosan javítottuk a hatályos jogszabályoknak
megfeleltetés,  fejlesztés  szempontjait  szem  előtt  tartva,  melyhez  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal sorozatos törvényességi felhívásai és javaslatai is segítséget nyújtottak.

A  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  az  osztály  közzé  tetette  az  önkormányzat
hivatalos  honlapján  a  közgyűlés  működése  során  keletkezett  valamennyi  nyilvános
dokumentumot (jegyzőkönyv, döntések, szavazás nyilvános adatai).



A 2020. évben a közmeghallgatás február hónapban volt.

Az  osztály  2020.  március  31-ig  látta  el  a  kátyúkár  bejelentéssel  és  a  kártérítés
jogalapjának véleményeztetésével  kapcsolatos feladatokat,  illetve intézte a társasházak
jegyzői törvényességi felügyelete körében bejelentett panaszok vizsgálatát.



XII. Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály

Beszerzési eljárások

2020. szeptember 1. napjától a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztály látja el az
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény  1.  melléklete  szerinti  általános  közzétételi  lista  előírásai  szerinti  szerződés
nyilvántartási feladatokat. 
2020. évre vonatkozóan Dunaújváros MJV Önkormányzata által megkötött szerződések
közül  312  db,  támogatási  szerződések  közül  47  db,  valamint  Dunaújváros  MJV
Polgármesteri Hivatala által megkötött szerződések közül 12 db szerződés került leadásra
a Beszerzési, Működtetési és Informatikai Osztályra, mely alapján a beszerzési ügyintéző
szerződés nyilvántartásban rögzítette azokat. A rögzített adatok közül valamennyi nettó 1
millió  forint  feletti  szerződés  adatainak  Dunaújváros  MJV  honlapján  való  közzététele
folyamatos rendszerességű frissítéssel megtörtént.
Továbbá  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  43.  §  (1)  bekezdés  a)
pontjában  meghatározott  szerződések  közül  117  db,  a  c)  pontjában  meghatározottak
szerinti  szerződés  teljesítésére  vonatkozó  adatok  közül  178  db  került  rögzítésre  a
Közbeszerzési Hatóság CoRe szerződés nyilvántartó rendszerében.
Ennek okán beszerzési feladatok vonatkozásában 2020. augusztus 1. naptól kezdődően
összesen  10  főszámon  569  ügyirat  iktatására  került  sor,  melyek  a  jogszabályi
kötelezettség teljesítése céljából készültek.
A fent jelzett adatok a 2020. december 17-ig leadott szerződésekre vonatkoznak.

Közbeszerzési eljárások

Dunaújváros MJV Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII.  törvény
(továbbiakban:  Kbt.),  valamint  DMJV  Közgyűlése  által  145/2020.  (III.26.)  határozattal
elfogadott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
alapján végezte munkáját. Ugyanígy Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala is a Kbt.
valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  közbeszerzési
eljárásainak  rendjéről  szóló  24/2020.  (VI.05.)  jegyzői  szabályzata  alapján  végezte
munkáját. 
A Kbt. alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
éves  összesített  közbeszerzési  tervet  kötelesek  készíteni  az  adott  évre  tervezett
közbeszerzéseikről.  E  kötelezettségnek  eleget  téve  a  közgyűlés  144/2020.  (III.26.)
határozatával  elfogadta  az  önkormányzat  2020.  évre  vonatkozó  közbeszerzési  tervét,
majd 349/2020 (IX.17.) határozatával annak 1. számú módosítását.
A közgyűlés által elfogadott közbeszerzési tervek az elfogadásukat követően közzétételre
kerültek  Dunaújváros  MJV  honlapján,  valamint  az  Elektronikus  Közbeszerzési
Rendszerben.  Ugyanígy  közzétételre  került  mindkét  helyen  Dunaújváros  MJV
Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési terve is.

A  DV  N  Zrt.  az  önkormányzatunknál  felmerülő  összes  közbeszerzési  eljárás
vonatkozásában 2020. augusztus hónaptól teljes körű lebonyolítási tevékenységet lát el,
és  biztosítja  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezéseinek  betartását,  valamint  a
közbeszerzési szakértelmet.
A közbeszerzési törvényben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat közbeszerzési
eljárásaiban  közreműködő  bírálóbizottság  2020.  évben  8  alkalommal  ülésezett  az
ajánlatok  –  szükség  esetén  a  hiánypótlás,  felvilágosítás  vagy  indoklás  megadását
követően – Kbt. szerinti elbírálásáról, értékeléséről. 



A Kormány  által  meghirdetett  veszélyhelyzet(ek)  időtartamában  a  bírálóbizottság  nem
ülésezett,  a  döntés előkészítéshez szükséges véleményeket  a  tagok elektronikus úton
juttatták el.
A  közbeszerzési  eljárásokhoz  kapcsolódó  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési
dokumentumok  elfogadása,  az  eljárás  megindítása,  az  eljárások  eredményének
megállapítása,  valamint  esetleges  módosítások  tárgyában  összesen  17  db  közgyűlési
határozat,  a  lezárását  megelőző  közbenső  döntés  meghozatala  tárgyában,  valamint
különleges  jogrend  miatt  átadott  hatáskörben  5  db  polgármesteri  határozat,  illetve  az
egyes közgyűlési döntések megerősítése tárgyában további 1 db polgármesteri határozat
készült.
Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint ajánlattevő 2020. évben az alábbi közbeszerzési
eljárások eredményeként kötött szerződést:
- Dunaújváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása
- Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák

ellátása
-  Dunaújvárosi  köztemető üzemeltetése kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés keretében

Médiarendszer üzemeltetése
- Dunaújváros közvilágítási elemeinek karbantartása
- Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti járda felújítása
- Dunaújváros villamos energia ellátása

A jogszabályi  kötelezettségeknek való megfelelés érdekében valamennyi közbeszerzési
eljárás – annak előkészítésétől a szerződés teljesítéséig, illetve az esetleges jogorvoslat
lezárultáig  terjedően  –  írásban  dokumentálásra  került,  melynek  okán  2020.  évben
összesen 42 főszámon 1.743 ügyirat iktatására került sor.
A közbeszerzési eljárások dokumentálásában 2020. július 31-ig 2 fő, 2020. augusztus 1.
napját követően 1 fő közbeszerzési referens vett részt.

Informatikai feladatok

A  Beszerzési,  Működtetési  és  Informatikai  Osztály  informatikusai  a  2020.  évben  a
következő nagyobb informatikai feladatokat, beruházásokat, fejlesztéseket végezték el a
napi feladatuk mellett a teljesség igénye nélkül:

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L.  törvényben foglaltaknak megfelelően a 2020. évben is folytatódott  a munka. Az idei
évben az összes szabályzat aktualizálásra került.

A köztársasági elnök 2020. február 16. napjára kitűzte az időközi egyéni országgyűlési
képviselő választást.  Ennek  keretében  folyamatosan  segítettük  és  támogattuk  a
választások  informatikával  kapcsolatos  feladatait.  A  VÁKIR-ban  történt  a  választási
feladatokkal kapcsolatos kommunikáció és a választási iroda tagjainak karbantartása. Az
NVR  rendszerben  történt  a  kérelmek  kezelése,  jelöltek  karbantartása,  ajánlóívek
ellenőrzése,  szavazólap  sorrendjének  sorsolása  és  imprimálása,  bizottsági  döntések
rögzítése,  szavazásnapi  rendkívüli  események  rögzítése,  szavazásnapi  részvétel
rögzítése és a szavazóköri jegyzőkönyvek rögzítése, valamint az eredménymegállapítás.

2020 márciusában a képviselők és a külsős bizottsági tagok a közgyűlési és bizottsági
munkájukhoz  laptopokat,  illetve  tableteket vehettek  át.  Az  Önkormányzat  ezzel
csökkenteni kívánja a papírfelhasználást.



2020. év végén új e-mail rendszert vezettünk be. Az új levelező rendszer felhasználónként
maximum 20 GB méretű postafiókot,  csoportmunkát támogató szolgáltatásokat (naptár,
névtár),  vírus  és  spamszűrő  rendszert,  illetve  új  felhasználói  felületet  biztosít  a
felhasználók részére.

2020 decemberében a közgyűlési teremben robotkamerás rendszer került kiépítésre. Az új
rendszer bevezetésével a közgyűléseket korszerűbben lehet közvetíteni.

Dunaújváros, 2021. január 21.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

http://www.dunaujvaros.hu/
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