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

2020. október – 2021. június

A  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  tevékenységéhez
kapcsolódó információk:

Dunaújváros egy új látogatóközpont-kőtár építését tervezte a GINOP-7.1.6-16-2017-
00007 számú  projekt  keretében.  A  projekt  konzorciumban  valósult  volna  meg,
melynek  tagja  Dunaújváros  MJV  Önkormányzatán  kívül  Komárom  Város
Önkormányzata,  Nyergesújfalu  Város  Önkormányzata,  Kölked  Község
Önkormányzat,  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  Zrt.  és  a  Várkapitányság  Zrt.  A
projektvezető a Várkapitányság Zrt. volt. A projektre történő felkészülés már 2016-
ban  elindult,  a  projekt  2017.  évben  kezdődött.  

A projekt konzorciumvezetőjétől, a Várkapitányság Zrt.-től 2021.04.14-ei dátummal
érkezett  egy  tájékoztatás,  mely  szerint  a  Várkapitányság  Zrt.  eláll  a  projekt
megvalósításától.  Ezt a tény felénk, mint  konzorciumi tagok felé,  előzetesen nem
jelezte.

A  fentiek  következtében  a  Pénzügyminisztérium  Gazdaságfejlesztési  Programok
Végrehajtásért  Felelős Helyettes Államtitkárságától  04.20-i  dátummal  kaptunk egy
levelet,  melyben  jelezték,  hogy  az  eddig  Önkormányzatunk  részére  a  projekttel
kapcsolatban folyósított összeget kérik visszautalni, amely összeg visszautalása a
korábban felmerült költségek levonása után megtörtént.  A fentiek miatt a projekt az
Önkormányzat önhibáján kívül nem valósult meg.

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  befejeződött,  az  elszámolási  (záró)
dokumentációt  a  DVN  Zrt.-  mint  projektmendzsmenti  feladatokra  és  a  záró
beszámoló  elkészítésére  megbízott-  beadta  a  Támogató  minisztérium  felé.  A
fejlesztés II. ütemére, azaz a bruttó 2 000 millió Ft-os támogatási forrására a záró
beszámoló  is  beadásra  került  a  Támogató  EMMI  felé,  melyet  el  is  fogadtak
2021.05.27-én kelt értesítő szerint (iktsz.: IX/2809-2/2021/SPORTLET), mely egyben
rendelkezik  a  fel  nem  használt  tőke  visszafizetéséről  és  a  felhatalmazó  levelek
visszavonásának  idejéről.  A  fel  nem  használt  támogatás  visszafizetésével
kapcsolatos lépések intézését megkezdtük.

A  Kézilabda  Akadémia fejlesztése tárgyában  a  Magyar  Kézilabda  Szövetség
elfogadta  az  ún.  „csökkentett  program” -ot,  mely új  Csarnok építéséről  és  annak
környezetrendezéséről  szól,  mert  a  Kollégium  épületének  felújítása  nem  fog
megtörténni forráshiány miatt. Ezért a csarnok épületének újbóli tervezése tárgyában
a BMSK Zrt.-vel megkötöttük a megbízási szerződést a „helyi önkormányzat részére
járulékos köz/beszerzési  szolgáltatások ellátására”,  mind a tervező kiválasztására
mind a kivitelező kiválasztására 2020.10.14-én. A Tervező kiválasztására irányuló
beszerzési eljárást lefolytatta a BMSK Zrt. A legkedvezőbb ajánlatot az Aquincum
Építész Stúdió Kft. adta. A DVN Zrt. -mint a fejlesztéssel megbízott menedzsment-
megkereste a Támogató minisztériumot a támogatási szerződés módosítása végett
(a csökkentett programon alapuló költségvetés), melyre ezidáig nem jött válasz.



A  "Családbarát  fejlesztések  a  Szalki-szigeti  Szabadstrandon" címmel
2020.09.30-án  benyújtott  STR4-0057  számú  pályázat  kapcsán  (Kisfaludy
Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütem)  hiánypótlási  felhívást  kapott  az
önkormányzat, melyet 11.10-én teljesítettünk. Közel 30 M Ft vissza nem térítendő
támogatásra pályáztunk, melyből napozóstég telepítését, értékmegőrző szekrények,
napágyak  és  napernyők  kihelyezését,  valamint  baba-mama  szoba  berendezését
valósítanánk  meg  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  dunai  strandokra  kidolgozott
arculati  stílusának  megfelelően.  A  2020.12.11-én  kelt  értesítés  szerint  a
Kisfaludy2030  Turisztikai  Fejlesztő  Nonprofit  Kft.  arról  tájékoztatta
önkormányzatunkat,  hogy  műszaki-szakmai  indokok  miatt  nem  támogatják  a
támogatási kérelmet.

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" projektet belső,
tehát  hivatali  szakmai  stáb  valósítja  meg  2016  óta.  A DFA  Alapítvánnyal
konzorciumban megvalósított projektet súlyosan érintette a koronavírus, mivel nagy
arányban iskolai  és városi rendezvények megvalósítása adja a szakmai tartalmat.
Hiánypótlást  követően  jóváhagyták  az  2020  őszén  készített  átütemezés-
hosszabbítás tárgyú módosítási kérelmet 2021.11.24-én, a Támogatási Szerződés 1.
módosítása  hatályba  lépett  2020.12.03-én.  A  megvalósítási  időszak  immár:
2020.04.16-2022.04.15.  A 2021.  novemberi  mérföldkőig  megvalósítandó feladatok
előkészítése folyamatban van. 

2020  novemberében  megkötöttük  a  rendezvények  szervezésével  és  a
kommunikációs  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  3  szerződést,  ezekből  a
médiamegjelenések lebonyolítása  tárgyút  a  megbízott  akadályoztatása miatt  meg
kell szüntetni és újra lefolytatni a beszerzési eljárást 2020. június-július időszakban.
A  tájékoztató  kiadvány  teljesítési  határidejét  hosszabbítását  célzó
szerződésmódosítás  hatályba  lépett  (21.03.01.).  Újabb  módosítási  kérelem
előkészítése van folyamatban és a személyi jellegű szerződések előkészítése.

KEHOP-1.2.1-18-2019-00254  "Élhető  éghajlatért"  -  helyi  klímastratégia  és
szemléletformálás  Dunaújvárosban: szintén  belső  stáb  működteti  és  szintén  a
DFA Alapítvánnyal alakított  konzorciumban zajlik. Időszaka eredetileg 2020.08.16-
2021.11.16,  azonban  ezt  hosszabbítani  szükséges  2022  decemberéig,  mert  a
veszélyhelyzet  e  projekt  megvalósítását  is  ellehetetlenítette. Megkötöttük  a
rendezvények szervezésével és a kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos 4
szerződést  (2020.  november).  Folyamatban  van  az  átütemezéseket  tartalmazó
módosítási  kérelem  előkészítése.  2021.  március-áprilisban  megtörtént  a
klímastratégiát megalkotó vállalkozó kiválasztása, megkezdődött a stratégiakészítés
kapcsán  a  konzultáció  június  elején:  megtörtént  a  munkafázisok  meghatározása,
adatkérés  és  -szolgáltatási  feladatok  kijelölése.  A  több  körös  társadalmasítási
folyamat előkészítése is zajlik, júniusban élesítjük is az 1. megszólítást.

Lezajlott az iskolásokat, városlakókat érintő pályázatok nagy része: a rajz, plakát és
fotó pályázatokat  lezártuk,  mert  elegendő számú pályamű érkezett  be áprilisig  ill.
májusig. Az illusztrált pályaművek beküldését hirdető pályázat hosszabbításra került
22.01.31-jéig. Március óta zajlanak a kapcsolódó anyagbeszerzési feladatok indikatív
ajánlatok  keretében  (Az  első  3.  helyezettek  és  különdíjazottak  ajándéktárgyainak
beszerzése megtörtént, egyéb díjak beszerzése folyamatban.) 

A  fenti  két  projekt  elválaszthatatlan  egymástól,  megvalósításuk  párhuzamosan
történik.



A Kincstár 2021.11.09-én arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az Innovációs
és  Technológiai  Minisztérium  tájékoztatása  szerint  helyi  közösségi  közlekedés
támogatására  a  2020.  évben  nem igényelhető  e  közszolgáltatás  ellátása  során
felmerült 2019. évi veszteség pótlásához, tehát a szokásos pályázatot nem írják ki,
és a 2021. évi központi költségvetési rendeletben sem lesz erre a célra előirányzat.

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

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

2021.03.11-én  benyújtásra  került  a  2021.  évi  belterületi  utak  felújítása hazai
költségvetési  pályázatra  a  Dózsa  György  út Budai  N.  A.  út-Baracsi  út  közötti
szakasz  burkolatfelújítását  célzó  támogatási  igénylés,  majd  03.30-án  benyújtásra
került  a  hiánypótlás.  A  pályázat  értékelése  jelenleg  még  zajlik.  Az  előkészítési
szakaszban  megtörtént  a  tervezési  feladatokat  ellátó  gazdasági  szereplő
kiválasztása,  a  vállalkozó  leszállította  a  terveket,  melyek  a  kapcsolódó  TOP
fejlesztések figyelembe vételével készültek el. 

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

A  Vasmű  út  felújítását  célzó  projekt  2020.12.31-én  véget  ért,  a  beszámoló  és
elszámolás  benyújtásra  került  2021.  január  végén.  Megtörtént  a  befejezetlen
beruházás aktiválása is.

2021.05.27-én  sor  került  a  kültéri  fitnesz-  és  kondieszközök Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Fogyasztóvédelmi Osztálya által  végzett  ellenőrzésére, melyben a
Városüzemeltetési  és  Beruházási  Osztálynak  szolgáltatott  adatokkal,
dokumentációval  osztályunk is  közreműködött  áprilisi-május hónapban a pályázati
forrásból telepített eszközök vonatkozásában. A Zöld Város kialakítása projektben a
zöldfelület rekreációs munkákon belül került sor 4 db eszköz telepítésre, ill. A Felső-
Duna parti C típusú sportpark volt érintett. 

TOP/MVP Projektek

A Terület-  és Településfejlesztési  Operatív  Program (TOP)  kereteiben, a  Modern
Városok  Programban megvalósítandó-,  valamint  európai  uniós  és  hazai
finanszírozású  pályázatok  státuszáról  részletesen  a  mellékelt  összefoglaló
táblázatban számolunk be. 



Kiemelendők a következők:

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

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

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

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

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a
Mondbach  kúriában  és  a  Baracsi  úti  Arborétum  fejlesztése”  c.  projekt
tárgyában  jelenleg  a  kivitelező  kiválasztására  szóló  közbeszerzési  eljárás
előkészítését végzi az ezzel megbízott DVN Zrt.

TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c.
projekt megvalósítása érdekében a projektben tervezett Intercisa Múzeum 
felújításának műszaki terveinek elkészítésére a GUBAHÁMORI Kft.-vel vál-
lalkozási szerződés megkötésére került sor. Ezen szerződésben foglaltakat a vál-
lalkozó 2021.05.06-án teljesítette.

A  Budai Nagy Antal út felújítása lezárult a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 projekt
kapcsán, megtörtént a beruházás számviteli aktiválása is. A 2021.06.14-én érkezett
értesítés  alapján  az  önkormányzatnak  a  folyósított  és  a  felhasználható  előleg
különbözetét (986 180 Ft) vissza kell utalnia, ennek ügyintézése zajlott az 5 napos
határidőt figyelembe véve.

A  TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001  „Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban”  projekt   és   a  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-
00003 „A  Ruhagyári  út  és  Rév  út  közlekedésfejlesztése” projekt  kivitelezési
feladataira  „Közlekedésfejlesztések  Dunaújvárosban”  néven  közbeszerzési  eljárás
elindult, kiírásra került.

A  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul  és a  TOP-6.2.1 -15-DU1-
2016-00002  Dunaújvárosi  Óvoda  felújítása projektekben  2021.  március-április
időszakban  zajlott  a  forgóeszköz-beszerzés  elszámolása  kapcsán  felmerült
visszafizetési  kötelezettségek  és  forráskiegészítés  ügyintézése,  a  1  979 295  Ft,
illetve 636 651 Ft visszafizetése megtörtént 04.14-én.

A Zengő-Bongó és Hétszínvirág Tagbölcsődék épületeit  érintő TOP-6.2.1-19-DU1-
2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése” projekt  vonatkozásában  a
tervező  kiválasztásra  került  (szerződés:  2020.12.04.  DVN  Zrt.),  az  építési
engedélyezési  és  kiviteli  tervek  elkészítése  van  folyamatban,  ezt  követi  majd  a
közbeszerzési eljárás indítása. A Magyar Bölcsődék Egyesületével az 1. szakaszban
szükséges  szakmai  együttműködés  megvalósult.  Aktualizált  útvonalterv  készült
2021. májusban. 

TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
Akcióterületi  terv  aktualizálásával  és  a  CBA elemzés  átdolgozásával  kapcsolatos
szerződéskötésre került sor, melyet a Magyar Államkincstártól 2020. december 15-
én  „Projektfejlesztés  végi  TSZ  módosítás  újbóli  hiánypótlása”  tárgyú  levél  tett
szükségessé. Ezen szerződésben foglaltakat Tóth Róbert és Tapasztó Dénes egyéni
vállalkozók  az  1.  részszámláig  teljesítették.  A  végszámla  kiállítására  akkor
jogosultak, amikor a leszállított dokumentációt – esetleges módosítások elvégzését



követően – a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és arról a Megbízót értesítette. A
pénzügyi teljesítés saját forrásból történik.
Továbbá ezen projektet érintően sor került az Üzembe Helyezési Okmány kiállítására
is, 2021. április 27.-i dátummal.

A  TOP-6.3.3.-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése projektben
a tervezés lezárult, a közbeszerzés előkészítése folyamatban van. 2020.09.15-én a
menedzsment  hiánypótlást  teljesített  az  1.  kifizetési  kérelemhez  kapcsolódóan.
21.05. HÓ: Aktualizált útvonalterv, kommunikációs terv megküldése MÁK-nak.

A TOP-6.4.1 -15-DU1-2016-00001 Dunaújváros fenntartható mobilitási tervének
kidolgozása című  2017-ben  lezárult  projekt  kapcsán  20201.06.04-én  értesítés
érkezett, hogy a záró elszámolást elfogadták. Egy módosítási igény van folyamatban
adatváltozás okán.

A  TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001  „Kerékpárút  hálózat  fejlesztése
Dunaújvárosban” projekt és a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér
közlekedésbiztonsági  fejlesztése  Dunaújvárosban” projekt  megvalósításához
szükséges  tervek  elkészültek  –  kivitelező  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési
eljárás kiírása folyamatban van.

A TOP-6.5.1-15-DU1-2016-0001 Dózsa isk. épületenergetikai fejlesztése kapcsán
a  projekt  fizikai  befejezésének  dátuma  a  jelenleg  hatályosról  (2020.06.29)
2020.12.31-ra, a záró elszámolás benyújtásának határideje 2021.03.31-re módosul.
Aktualizálásra  kerül  a  7.  mérföldkő  dátuma.  A  műszaki-szakmai  eredmények
pontosításra  kerültek.  2021.03.08-án  aláírásra  került  a  támogatási  szerződés  3.
módosítása. 2021. 05. hó-ban aktualizált útvonal terv készült. Hiánypótlás érkezett a
MÁK-tól. Ingatlankarton és megvalósulási dokumentáció hiánypótlása történt.

2021  áprilisában  jóváhagyták  a  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  Szociális
alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése projekt  záró
kifizetési kérelmét és beszámolóját, az önkormányzatnak a tartalék terhére történt
kifizetéseket (2.060.509 Ft,-) jóváírták.

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP  projekt  szervezésében  ülést
tartott  a  Dunaújvárosi  Járási  Foglalkoztatási  Fórum  és  Paktum  2021.11.04-én.
Elkészültek az utolsó tanulmányok és szóróanyagok. A projekt záró konferenciájára
online formában került sor 03.30 – án, a projekt 03.31-én lezárult, a zárási feladatok
zajlanak.

A  TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban c.  pályázatban  2020.10.  hótól  folyamatban  van  az
információszolgáltatók  felkutatása,  hozzárendelése  (képviselők,  intézmények,  civil
szervezetek)  A  tevékenységek  meghatározása,  számszerűsítése  megtörtént,  a
források hozzárendelése folyamatban. 2020.10.21.-én hatályba lépett a tankatalógus
összeállítása  és  frissítése  tárgyú  szerződésmódosítás.  2020.októberben  a  2.
kifizetési igénylés benyújtásra került. A Tankatalógus és Helyi szellemi és kulturális
örökség tanulmány aktuális munkaverziójának 25%-os teljesítése megtörtént (2021
január). A célterületi szakmai vezető beszerzési eljárás során kiválasztásra került, a
szerződéskötés januárban megtörtént, a tevékenység szüneteltetés alatt van jelenleg
(2021 május).  A koronavírus ezt  a  projektet  is  érzékenyen érintette.   A honlapra
kronológiai  áttekintés  készítése  folyamatban.  Módosult  a  pályázati  felhívás  (2021
február). Az aktualizált útvonalterv megküldése megtörtént a MÁK-nak.



Modern Városok Program – Víziközmű-hálózat fejlesztése c. projekt kapcsán a
Timpanon  P+P  Kft.-vel  2019-ben  kötött  „Dunaújváros  víztermelő  csápos  kutak
tervezése és kivitelezése” tárgyú szerződés két részre bontható: az egyik részében a
Dunaújvárosi  víztermelő  csápos  kutak  kivitelezéséből  az  új  csápos  kút  elérte  a
100%-os készültséget,  míg  a  másik rész  az  5  db felújítandó csápos kút  30%-os
készültségnél tart.
Továbbá a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős 
Helyettes Államtitkárságtól 2021.május 28-án érkezett tájékoztatásában foglaltak 
szerint a Támogató Okirat 2021.december 26. napjáig meghosszabbodik.

Modern Városok Program- Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquan-
tis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett c. projektben beérkezett 1.385.906.000 
Ft. támogatási előleg.
MVP „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatait ellátó DU-PLAN Mérnöki
Iroda  Kft.  akadályközlése  miatt  a  tervezési  szerződés  felfüggesztve.  Támogatói
döntés  szükséges  a  tervező  által  jelzett  műszaki  paraméterek  módosításának
elfogadásáról.

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

- Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése: 2021.12.31 

- Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projektben az Aquantis
Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektelem: 2022.04.30.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  az  adatszolgáltatások,  beszámolók
készítése,  a  pénzügyi-gazdasági  feladatok  ellátása.  Megtörtént  a  2021.  évi
költségvetési rendelet előirányzatainak tervezése. Folyamatosan segítséget nyújtunk
tanulók pályázati esettanulmányának készítésében (I. negyedévben 6 fő). 

Környezetvédelemre  és  a  környezetvédelmi  osztály  munkájára  vonatkozó
információk:

A Köztársaság út 14. szám alatt lévő légszennyezés mérő állomás adatai alapján a
PM10 szálló por 24 órás átlagkoncentrációja 2020. október 8. napjától 2021. június
16.  napjáig  terjedő  időszakban,  az  utolsó  közgyűlési  tájékoztató  leadása  óta,
összesen 11 alkalommal (2020. október 21-én 57 mikrogramm/m3, október 27-én 52
µg/m3, december 17-én 51 µg/m3, 2021. január 22-én 51 µg/m3, február 20-án 56 µg/
m3, 23-án 53 µg/m3, 25-én 87 µg/m3, 26-án 92 µg/m3, március 26-án 50 µg/m3, 27-én
71 µg/m3, április 12-én 64 µg/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Azóta nem
volt egészségügyi határérték túllépés. A PM10 szálló por napi átlagkoncentrációjának
mért  értékei  összesen  2  napon  át,  2021.  február  25-26-án  lépték  át  a  füstköd
tájékoztatási (75 µg/m3) küszöbértékét, ekkor a polgármester elrendelte a füstköd-
riadó  tájékoztatási  fokozatát,  melyet  február  27.  napján  a  kedvező  időjárási
körülmények  miatt  fel  is  lehetett  oldani,  mivel  a  levegő  szennyezettsége  a
tájékoztatási küszöbérték alá, sőt az egészségügyi határérték alá csökkent. A szálló
por  szennyezettség  egyszer  sem érte  el  a  riasztási  (100 µ/m3)  küszöbértéket.  A
vizsgált időintervallumban a többi, városunkban mért légszennyező anyag 24 órás
átlagkoncentrációja nem érte el, vagy haladta meg az egészségügyi határértéket. A
környezetvédelmi  osztály  munkatársai  füstköd  (szmog)  ügyeletet  tartanak  a
hétvégeken  és  az  ünnepnapokon  is,  mivel  a  korábbi,  téli  ködös,  inverziós
kedvezőtlen  időjárási  körülmények  nagymértékben  elősegítették  a  füstköd
kialakulását.  A  hatályos  jogszabályban  foglaltak  szerint  az  Fejér  Megyei



Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának felhívására, ha a szmog helyzet 48
órán keresztül fennáll, és az időjárási körülményekben javulás nem várható, akkor
elkészítik  és  továbbítják  a  polgármester  által  kiadandó  szmog  riasztásról  szóló
tájékoztatást.  A  2020-ban,  egész  évben  és  2021.  február  24-ig  ilyen  eset
Dunaújvárosban  egyszer  sem  fordult  elő,  ugyanakkor  a  kedvezőtlen  időjárási
viszonyok és légszennyezettségi mutatók mellett ez bármikor bekövetkezhet.

A DSZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium igazgatójának felkérésére
Petrovickijné  dr.  Angerer  Ildikó  környezetvédelmi  vezető-ügyintéző  a  zsűri
elnökeként  vett  részt  a  Fejér  megyében  lévő  kollégiumok  „ÖKOLESZEK”  című
környezetvédelmi vetélkedő feladatainak értékelésében és pontozásában, melyet a
Covid-19 járvány miatt on-line formában rendeznek meg összesen 5 fordulóban. 
A  Dunaújvárosi  Egyetem  által  szervezett  Tudományos  Héten  pedig  szintén
felkérésre  a  „Természettudományi  és  Környezetvédelem”  konferencia  szekcióban
„Az  EMAS  Környezetvédelmi  Vezetési  és  Hitelesítési  rendszer  eredményei
Dunaújváros  MJV  Önkormányzatánál”  címmel,  valamint  a  „Környezeti
fenntarthatóság”  konferencia  szekcióban,  „Környezetvédelem  Dunaújvárosban,
kibocsátások és élhetőség” címmel összesen két előadást tartott. Az előadásokból
készült  szakcikkek  ISSN  számmal  rendelkező  konferencia  kiadványban  is
megjelentek.  A  publikációk  megírásában  és  szerkesztésében  társszerzőként  a
környezetvédelmi szakcsoport munkatársai is részt vettek. A Dunaújvárosi Egyetem
Tudományos  Diákköri  Konferenciáján  külső  konzulensként  a  környezetvédelmi
vezető-ügyintéző által konzultált hallgató 2. helyezést ért el környezetvédelmi témájú
dolgozatával  a  Társadalomtudományi  szekcióban,  és  az  Országos  Tudományos
diákköri Konferencián is eredményesen szerepelt. A fentiek fontos szerepet töltenek
be a környezeti nevelési és környezetvédelmi szemléletformálási tevékenységben.
Azon  helyi  szervezőket,  akik  az  2020.  évben  a  COVID-19  világjárvány  okozta
nehézségek és felmerülő akadályok ellenére is a településükön megszervezték az
Európai  Mobilitási  Hét  és  Autómentes  Nap  rendezvényeit,  és  a  legszorgosabb
munkát végezték, az Innovációs és Technológiai  Minisztérium külön elismerésben
részesítette. Dunaújvárosból ezúttal Petrovickijné dr. Angerer Ildikó a polgármesteri
hivatal  környezetvédelmi  vezető  főtanácsosa  részesült  elismerő  oklevélben  a
rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában végzett,  országos szinten
kiemelkedő  tevékenységéért.  Ez  az  elismerés  a  szervezésben  tevékenyen  részt
vevő környezetvédelmi csoport munkatársait, az önkormányzatot és a részvevőket is
megilleti.  Dunaújvárosban az Európai Mobilitási  Hét és Autómentes Nap immáron
sok  éve hagyománynak  számító  rendezvényein  felhívták  a  figyelmet  a  klíma-  és
környezetbarát közlekedés fontosságára. A programsorozatot Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatta.

2021. évben már 22. alkalommal hirdettük meg a „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási versenyt. A jelentkezési lapokat és a pályázati feltételeket közzétettük,
az  érintetteknek  megküldtük.  Ezen  kívül  a  nevezési  lapok  a  környezetvédelmi
szakcsoport  910-912-es  irodájában  szerezhetők  be,  illetve  az  önkormányzat
hivatalos honlapjáról (www.dunaujvaros.hu) letölthetők.

Ebben az évben következő 8 kategóriában lehet nevezni:
A legszebb közterületi lakossági előkert
A legszebb lakosság által virágosított ablak és/vagy franciaerkély
A legszebb lakosság által virágosított erkély
A legszebb lakosság által virágosított közterületi virágláda

http://www.dunaujvaros.hu/


A legszebb virágosított intézményudvar és/vagy homlokzat
A legszebb családi házas előkert 
A legszebb virágosított üzlet/vállalkozás előkert és/vagy homlokzat
A legszebb társasházi közterületi előkert

A  különböző  kategóriákban  az  első  3  helyezettet  díjazzuk.  Több  színvonalas
virágosított helyszín esetén különdíjakat adunk ki. Indokolt esetben kategóriánként
több 2. és 3. helyezett díjat is oda lehet ítélni. A benevezéshez csatolni kell legalább
egy  db  fényképet  a  virágosított  részről  (elektronikusan  is  beküldhető).  Egy
virágosított  helyszínre  csak  egy  pályázat  nyújtható  be!  Az  azonos  helyszínre
beérkezett  több  pályázatot  egyként  kezeljük.  A  pályázatok  beadási  határideje  (a
beérkezés  napja):  2021.  július  30. Az  eredményhirdetés  2021.  október  végéig
várható.

Az önkormányzat és a polgármesteri  hivatal  EMAS Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési Rendszer soron következő felügyeleti hitelesítő auditálására 2021. július
7-én kerül majd sor.

Egyedi kérelmek alapján zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki a városban működő
üzletek  üzemeltetőinek,  továbbá  szabadtéri  zajjal  járó  tevékenységek,  koncertek
rendezői számára. 

A  környezetvédelemről  szóló  23/2015.  (IX.  18.)  önkormányzati  rendeletünk
felülvizsgálatát elvégeztük, teljesen új rendeletet készítettünk elő, mely elfogadásra
és  kihirdetésre  került.  Az  új  környezetvédelemről  szóló  49/2020.  (XII.  11.)
önkormányzati  rendelet  2021.  január  1.  napján  lépett  hatályba.  Dunaújváros
közigazgatási területén 2021. január 1. napjától kezdődően nem lehet avart- és kerti
hulladékot  égetni.  A  veszélyhelyzet  idejére  azonban  a  kormány  visszaadta  a
felhatalmazást  az  önkormányzatoknak  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésének
szabályozására. A 4/2021. (II. 18.) és a 9/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendeletek
értelmében, bizonyos szabályok betartásával 2021. május 22-ig volt  lehetősége a
lakosságnak  az  avart  és  kerti  hulladékot  égetéssel  ártalmatlanítani.  Az  erre
vonatkozó legutóbbi önkormányzati rendelet 2021. május 23. napjáig volt hatályban.
Jelenleg Dunaújváros egész közigazgatási  területén tilos avart  és kerti  hulladékot
égetni.  Javasolt  a  helyben  történő  komposztálás  vagy  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében történő elszállíttatás.

Az  első  ütemben  rekultivált  önkormányzati  tulajdonban  lévő  korábbi  kommunális
hulladéklerakó monitorozásával és utógondozásával kapcsolatos éves összefoglaló
jelentést elkészítettük, és még a március 1-ei jogszabályban megállapított határidőt
megelőzően a területi környezetvédelmi hatóságnak 2021. február 3-án benyújtottuk.
2021. február 9-én a hatóság a jelentést jóváhagyólag elfogadta és az bekerült az
országos OKIR rendszerbe. A rekultivációs engedélyben foglaltak szerint a korábbi
hulladéklerakón legkésőbb 2022. június 30-ig végleges záró réteget kell kialakítani a
mostani  átmeneti  helyett.  Erre  javasolt  határidő  hosszabbítást  vagy  mentességet
kérni  a  határidő  lejártát  megelőzően.  A  területi  környezetvédelmi  hatóság
megszüntette  az  önkormányzattal  szembeni  tényfeltárás  elkészíttetésére  irányuló
végzésben elrendelt eljárását a hulladéklerakó talajvízfigyelő kutakban mért, az éves
összefoglaló jelentésünkben is közölt néhány elem és vegyület és határérték feletti
koncentrációja miatt.



Elfogadásra került és 2021. május 27-én hatályba lépett  Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  18/2021.  (V.  26.)  önkormányzati  rendelete  a
közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges
intézkedésekről.

A korábbi években engedély nélkül létesült fúrt és ásott kutak vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárásai során az engedélykérelmek benyújtási határidejét időközben
a  vonatkozó  jogszabály  módosításával,  2023.  december  31.  napjáig
meghosszabbították.  Az  ezzel  kapcsolatos  részletes  tájékoztató  és  az
engedélykérelem nyomtatványok letölthetők  a  www.dunaujvaros.hu önkormányzati
hivatalos honlapról. Az érintettektől a fennmaradási engedélykérelmek szórványosan
érkeznek,  ezek alapján rövid  időn belül  kiadjuk  a kutakra  a vízjogi  fennmaradási
engedélyeket.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros Felsőoktatásáért
Alapítvány KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 „Élhető éghajlatért – helyi klímastratégia és
szemléletformálás  Dunaújvárosban”  című  projekt  keretében  rajz,  plakát  és
fotópályázatot hirdetett klímavédelem témakörben. A megadott határidőig összesen
195 db pályamű érkezett, melyek kiértékelése jelenleg is tart. Eredményhirdetés és a
díjak, oklevelek átadása szeptember hónapban várható.

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhoz kapcsolódó tevékenységek: 

A temetőben megépült 1 db új urnafal.

A köztisztasági feladatok ellátásához kapcsolódóan a zsákok (3000 db) és konténe-
rek megrendelése (összesen 400 m3), br. 10.500.00.-Ft összegben került aláírásra
2021 januárjától. 

Vízelvezető árkok és folyókák karbantartása, tisztítása, valamint csatornafedelek pót-
lása folyamatosan zajlik.

2021. január-június hónapban folytatódott a kátyúk (540 db, 530,32 m2, br. 
27.933.666,-Ft), megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítása (br. 
3.885.330,-Ft).
Egyéb elvégzett út, járda és lépcső karbantartások, süllyedések és beszakadások 
helyreállítása: br. 26.561.830,-Ft.
Hó- és síkosságmentesítési munkák: br. 97.891.003,-Ft.
Hidak és buszvárók karbantartása: br. 482.962,-Ft.

Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.

- Kaszálási munkák idei évben a másodikat fejezzük be és jövő héten indul a harma-
dik

- Rágcsálók elleni védekezés folyamatosan

-  Köztéri  fasorok télvégi  lemodó permetezése megtörtént,  platán és gesztenyefák
kártevői elleni permetezés 1x, levéltetű elleni permetezés 1x, amerikai lepkekabóca
elleni védekezés a héten fog megtörténni az első

2021. január hónaptól műtárgyak és berendezések karbantartására 3.530.000,-Ft-ot
fordított a város. 

http://www.dunaujvaros.hu/


Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  351/2020.  (IX.17.)
határozatával „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyban a Kbt. 81. § szerinti,
hirdetmény közzétételével induló, nyílt  közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta
el.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR)  került  megindításra  és  lebonyolításra  a  DV  N  Zrt.  közreműködésével.  Az
ajánlatok  bontására  2020.  november  2.  napján  került  sor.  Mindkét  rész
vonatkozásában 4-4 ajánlatot nyújtottak be. A legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági
szereplőt Dunaújváros MJV Polgármesterének 949/2020. (XI.18.) határozata alapján
az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására kértük, mely időpontig az
ajánlattevő megfelelően benyújtotta igazolását. 
A közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere 1131/2020. (XII.10.) határozatával döntött. 
A közbeszerzési eljárás 1. részének („Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása”) eredményeként megkötött szer-
ződés vonatkozásában a szerződés 1. számú mellékletében szereplő felhasználási
helyek módosítása vált szükségessé, melyet  Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlése 358/2021. (IV.19.) határozatával támogatott. 
A szerződés módosítása 2021. április 29. napján aláírásra került.

„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  381/2020.  (IX.29.)
határozatával  a  „Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyban  a  Kbt.  112.§  (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
Az  eljárás  megindításának  feltétele  a  GINOP-7.1.6.-16-2017-00007  projekt
konzorcium  vezetőjének  hozzájárulása.  A  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  írásban  megkereste  a  projekt  konzorcium  vezetőjét,
melyet követően informális tájékoztatást kaptak, hogy a projekt konzorcium vezető
szervezet  megváltozik.  Fentiek  okán  az  eljárás  megindításáról  szóló  határozat,
Dunaújváros  MJV  Polgármestere  932/2020.  (XI.06.)  határozatával  módosításra
került.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került megindításra és lebonyolításra. Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021.
január  6.  12:00  óráig  5  db  ajánlatot  nyújtottak  be.  Az ajánlatok  érvényességi
szempontból  történő  áttekintését  követően,  az ajánlattevők  részére  hiánypótlási
felhívás  és  felvilágosításkérés  került  kiküldésre,  valamint  számítási  hiba  javítását
kértük. 
A  határidőn  belül  beérkezett  hiánypótlások,  felvilágosítás,  illetve  számítási  hiba
javítása alapján, 2 érvényes ajánlat benyújtására került sor. 
Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelkezésre  álló  anyagi  fedezet  nem  volt  elegendő  a
legjobb ár-érték arány figyelembevételével a szerződés megkötéséhez, így a Kbt. 75.
§  (2)  bekezdés  b)  pontjára  tekintettel,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  357/2021.  (IV.19.)  határozatával  az  eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról döntött.

„Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti járda
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  425/2020.  (X.15.)
határozatával „Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti
járda felújítása” tárgyban a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
A közbeszerzési eljárás az EKR-ben került megindításra és lebonyolításra a DV N
Zrt. közreműködésével. Az ajánlatok bontására 2020. november 9. napján került
 sor,  mely  határidőig  4  ajánlat  érkezett.  Az  ajánlatok  érvényességi  szempontból
történő  áttekintését  követően,  hiánypótlási  felhívás  került  megküldésre.  A
hiánypótlási  határidőn  belül  beérkezett  hiánypótlások  alapján,  2  érvényes  ajánlat
benyújtására került sor.
A közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere 1132/2020. (XII.10.) határozatával döntött.
A szerződés aláírására 2020. december 17. napján sor került.

Közbeszerzési Szabályzat 1. számú módosítása
A  TOP  és  Modern  Városok  Program  keretében  megvalósuló  fejlesztések
zökkenőmentes  lebonyolítása  érdekében,  a  pályázati  forrásból  megvalósuló
fejlesztések  feladatellátásának  szabályos  lebonyolítása  miatt  indokolttá  vált
Dunaújváros MJV Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  359/2021.  (IV.19.)
határozatával  támogatta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  -
145/2020.  (III.26.)  határozatával  jóváhagyott  2020.  április  1.  napjától  hatályos  –
közbeszerzési szabályzatának módosítását.

„In-house”  jogalap  megállapításhoz  szükséges  dokumentumok  bekérése  az
önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  többségi  tulajdonában  álló
gazdasági  társaságoktól  szükséges  igazolás  bekérése,  hogy  a  közbeszerzési
törvényben nevesített  házon belüli  beszerzésekre vonatkozó kivételi  kör jogalapja
megállapítható legyen.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának felelőssége meggyőződni arról,
hogy  az  önkormányzati  többségi  tulajdonban  lévő  gazdasági  társaságokkal  való
szerződéskötéskor,  a  fenti  feltételek  teljesülnek-e,  vagyis  azt,  hogy  az  adott
gazdasági társaság teljes árbevételének hány %-a származik önkormányzatunktól.
Ha ez 80% vagy afölötti akkor a szerződés megköthető a közbeszerzési törvényben
foglalt  kivételi  kör  szerint.  Ha ez  az  érték  80% alatti,  akkor  viszont  a  beszerzés
értékét  figyelembe  véve  adott  esetben  közbeszerezési  eljárás  lefolytatása
szükséges. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 629/2018. (XI.15.)
határozatának, valamint annak módosításáról szóló 150/2020. (III.26.) határozatának
további  módosítása  vált  szükségessé,  annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzati
többségi tulajdonban lévő INNOPARK Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út
106. b. ép.) részéről igazolás bekérésére kerüljön sor.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  574/2021.  (V.28.)
határozatával támogatta a korábbi határozatok módosítását.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  közbeszerzési
eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlat bekérése
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  DV  N  Dunaújvárosi
Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  között  hivatalos  közbeszerzési  feladatok  ellátására



2020.  július  23.  napján  aláírt,  12  hónapra  kötött  határozott  időtartamú Megbízási
Szerződés rövidesen lejár.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdésében előírt
jogszabályi követelményeknek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy
tud  megfelelni,  ha  a  közbeszerzési  feladatokat,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadó  igénybevételével  látja  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése  575/2021.  (V.28.)  határozatával  támogatta  az  ajánlat
bekérését.
Az ajánlat benyújtására határidőn belül sor került. 
Az ajánlat értékelésére, a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyására irányuló
előterjesztés véleményezése folyamatban van.

Adóhatósági osztályra vonatkozó információk:

Adóhatóságunk a két közgyűlés közötti időszakban az alábbi feladatokat látta el.

Az iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje május 31-e volt. Az adóköteles
adóalanyok 80 %-a tett eleget kötelezettségének.
Az  adóbevallásokat  a  NAV  felé,  az  általuk  biztosított  nyomtatványon  kellett
teljesíteniük az adózóknak, majd az továbbításra került az önkormányzatokhoz.
Az adóhatóságunkhoz beérkezett bevallások jelentős számban tartalmaztak hibákat,
hiányosságokat annak okán, hogy a NAV részéről a nyomtatványba nem kerültek
beépítésre olyan figyelmeztetések, melyek jeleztek volna a hibás kitöltés esetén.
Az elektronikus úton beérkezett 3246 db iparűzési adóbevallás feldolgozása során
449 bevallás került kijavításra. Az adózókat erről levélben tájékoztattuk, illetve adatok
hiánya esetén hiánypótlásra szólítottuk fel.

A két közgyűlés közötti időszakban adóhatóságunk 89 db adóigazolást állított ki az
adóalanyok részére.
Az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása céljából 186 esetben került sor adó-
és értékbizonyítvány készítésére.

Az érintett időszakban 238 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk,
valamint 32 db határozatot, illetve 11 db végzést hoztunk az eljárások során:

Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzésről 9 vállalkozót értesítettünk a megbízólevél
megküldésével és mindegyik esetben az ellenőrzés határozattal lezárárásra került.

Jogszabályban előírt  adatszolgáltatási  kötelezettségének eleget  téve a NAV 1180
adóalany  esetében  küldött  iparűzési  adóval  kapcsolatos  adatváltozásról,  új
vállalkozás indításáról adatot.

Az  építményadó  ellenőrzésekre  továbbra  is  nagy  figyelmet  fordítottunk,  melynek
eredményeképpen 181 új adótárgy került adóztatásra. Az elévülési időt figyelembe
véve az elmúlt évekre és a tárgy évre előírt adókötelezettség összeg 99.158.992 Ft.



Humán-Szolgáltatási Osztály munkájára vonatkozó információk:

Szociális és gyermekjóléti feladatok

A Fejér Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést rendelt el az Útkeresés Segítő
Szolgálatnál.  A  helyszíni  ellenőrzésről  készült  jegyzőkönyv  alapján  bekérték  a
szükséges  dokumentumokat,  melynek  vizsgálata  után  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  2020.  február  20.  napján  hivatalból  indított  hatósági  ellenőrzési
eljárást lezárta.

Elvégeztük a jogszabályokban fenti  időszak alatt határidős feladatokat: intézményi
beszámolók bekérése és elfogadása, adatszolgáltatás az országos szociális jelentési
rendszerbe,  gyermekvédelmi  átfogó  értékelése  elkészítése,  a  jogszabályokra
vonatkozó szükséges adatváltozásokat bejelentettük.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  443/2020.  (X.15)
határozatával döntött a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozásáról. A
díjat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat, család- és  gyermekjóléti  szolgálat  szakmai
egységének családsegítő munkatársa, Pásztor Mária Andrea kapta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 444/2020. (X.15)
határozatával  döntött  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  magasabb
vezetőjének  megbízásáról.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése az Útkeresés Segítő  Szolgálat  intézmény magasabb vezetői  pályázat
nyerteseként Mészárosné Libor Ágnest jelölte meg, akit 2020. december 16. napjától
2021. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízott az intézmény
vezetésével.
 
A Közgyűlése 606/2021. (VI.2) határozatával döntött arról, hogy az Útkeresés Segítő
Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/b.) szakmai létszámát 4 fő óvodai és
iskolai  szociális  segítő  álláshellyel  2021.  június  1.  napjától  megemeli,  és  az
Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti  létszámát 56,15 főben határozza meg,
majd a  Közgyűlés 607/2021. (VI.2) határozatával döntött arról, hogy az Útkeresés
Segítő Szolgálat és a Dunaújvárosi Óvoda engedélyezett foglalkoztatotti  létszámát
módosítsa,  ami  alapján  a   Dunaújvárosi  Óvoda  (2400  Dunaújváros,  Lillaköz  1.)
foglalkoztatotti létszámát 1 fő karbantartó álláshellyel 2021. szeptember 1. napjával
csökkenti,  és  a  Dunaújvárosi  Óvoda  közalkalmazotti  létszámát  228,5  főben
határozza meg, valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat (2400 Dunaújváros, Bartók
Béla út 6/b.) foglalkoztatotti létszámát 1 fő karbantartó álláshellyel 2021. szeptember
1. napjával megemeli, és az Útkeresés Segítő Szolgálat közalkalmazotti  létszámát
57,15 főben határozza meg.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
135. § (3) bekezdése alapján bevezetésre került 2021. március 1-től a Gyermekeink
Védelmében Informatikai Rendszer - GYVR – a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtók és
a  gyermekek  átmeneti  gondozását  biztosítók  részére.  A  GYVR  bevezetésének
részeként  2021.  március  30.  napjától  –  2021.  május  14.  napjáig  terjedő
időintervallumban az Útkeresés Segítő Szolgálat  munkatársainak regisztrációja és
hozzárendelése a rendszerhez megtörtént a GYVR e-képviselőjének segítségével. 



A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  igazgatója  az  adminisztrációs  feladat
ellátására 1 fővel kérte megemelni az engedélyezett álláshelyek számát. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  970/2020.  (XI.23)  határozatával
döntött  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  engedélyezett
foglalkoztatotti létszámának emeléséről, amely alapján az intézmény engedélyezett
létszámát  1  fővel  (napi  8  óra)  megemelte  2020.  december  1.  napjától,  így  az
intézmény engedélyezett létszáma 123,4 fő lett.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  968/2020  (XI.23)  határozatával
elfogadta  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2021.  évi  nyári
nyitvatartási rendjét.
2021.  június 1-től  június  30-ig  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény
összes tagintézménye nyitva tart.
2021. július 1-től  július 31-ig a Makk Marci  Bölcsőde tagintézménye zárva van, a
többi négy tagintézmény nyitva tart.
2021. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézménye nyitva
tart, a többi négy tagintézmény zárva van.

A  TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001  azonosítószámú  „Dunaújváros  Bölcsődék
fejlesztése” című projektben a Zengő-Bongó Bölcsődében (2400 Dunaújváros, Bólyai
János  utca  2.  )  férőhelybővítésre  kerül  sor,  a  Hétszínvirág  Bölcsődében  (2400
Dunaújváros,  Barátság  útja  1.)  pedig  felújításra.  A  pályázat  lebonyolításába
Osztályunk is bekapcsolódott, melynek során több egyeztetésen is részt vettünk. 
Fészek Gyermekvédő Egyesülettel a kötelező önkormányzati feladat ellátására 2021.
december  31-ig  tartó  határozott  időre  meghosszabbítottuk  a  feladatellátási
szolgáltatási  szerződést.  A  szerződés  hosszabbításáról  DMJV  Polgármestere
1161/2020. (XII.14.) határozatával döntött. 

2021  májusában  a  Dunaújvárosi  Óvoda  engedélyezett  létszámának  módosítása
megtörtént,  valamint  a Dunaújvárosi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben
indítandó csoportok számának meghatározása is.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  545/2021.  (V.27)
határozatával elfogadta a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

Hozzátartozó közti erőszakkal kapcsolatban 1 alkalommal került sor meghallgatásra.
Az  erről  készült  jegyzőkönyvet  és  a  hivatalos  feljegyzést  tájékoztató  levél
kíséretében megküldtük a kezdeményező szerv a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya felé.

Köznevelés

A  Dunaújvárosi  Óvoda  nyári  nyitvatartásáról  és  a  felvételi  körzetekről  DMJV
Polgármestere meghozta döntését, azonban a járványhelyzet miatt a hagyományos
felvételi  eljárás  lebonyolítására  nem  kerülhetett  sor,  az  eljárást  fokozott
elővigyázatossággal bonyolította le az óvoda.  

2021 májusában a Dunaújvárosi Óvoda engedélyezett létszámának módosítása is
megtörtént. Az óvoda engedélyezett létszáma 2021. szeptember 1-jétől 228,5 fő. 



A  Dunaújvárosi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítandó csoportok
száma is meghatározásra került a 465/2021. (V.11) határozattal, így a 2021/2022-es
nevelési évet a Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményben 54 csoporttal indítja.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  545/2021.  (V.27)
határozatával elfogadta a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

Az óvodai felvétellel kapcsolatban 13 fellebbezés érkezett, amelyből elutasításra 7
került.

Az Óvodatej pályázatot a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan ismét sikeresen
lebonyolítottuk.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  átszervezési  kérelmeinek  megfelelően  2021.
szeptember  1-jétől  a  Sándor  Frigyes  AMI  két  új  telephellyel  bővül  Kulcson  és
Perkátán.

A  Móricz  Zsigmond  Általános  Iskola  esetében  az  oktatásért  felelős  miniszter  a
fenntartói jogok átadását NEM engedélyezte.

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

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  ellenőrzések  során  feltárt  hiányosságok
megszüntetése érdekében a feladatokat továbbítottuk az illetékes osztályoknak. 

A Zalagast  Kft-vel  kötött  szerződés módosítása folyamatban van.  A Kft.  a  diétás
étkeztetésben jelentős fejlesztéseket eszközölt kimondottan erre a célra épített, IFS
Food tanúsítvánnyal rendelkező élelmiszerüzem beüzemelésével.

Kultúra

Az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási
szabályairól  szóló  2008.évi  XCIX.  törvény  változása  miatt  a  Bartók  Színház  az
önkormányzat és az állam közös fenntartásába került. Az erről szóló Megállapodást
a felek 2020. május 29. napján aláírták. A szerződés hatálya 2021. december 31-ig
szól.



A József Attila Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása folytán Tóth Éva újabb 5
éven keresztül vezetheti az intézményt.

A Bartók Színház igazgatói pályázatát újabb 5 évre Őze Áron nyerte. 

A  könyvtári-közművelődési  normatíváról  szóló  jelentést  határidőben  elküldtük,
valamint elszámoltunk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatással is.

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.

2021.  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  a  2020.  évre:  a  megszokott  nagyrendezvények
elmaradtak,  a  Közművelődési  pályázatot  nem  írta  ki  az  önkormányzat,  a
költségvetési  rendeletben  szereplő  művészeti  csoportok  csökkentett  támogatást
kaptak (Vasas Táncegyüttes, Vegyeskar stb.).

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 élelmiszer-gazdaság
Dunaújvárosi Vegyeskar kulturális örökség
A tánc műfajának megalapítása Dunaújvárosban 
(Tomcsányi Éva és Wünsch László) kulturális örökség
Magyar Papírmúzeum kulturális  örökség,  ipari  és  

műszaki megoldások



Dunaújváros  területén  lévő  gyaloglépcsők  elnevezésére  szép  számmal  érkeztet
javaslatok. A lépcsők elnevezésére az Utcanév Munkacsoport megtette javaslatait az
ajánlások  alapján.  Jelenleg  folyamatban  van  a  hozzátartozók  megkeresése  és
jóváhagyó nyilatkozatuk megkérése. 

Egészségügy

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.) 2021. január
1. napjától betöltetlen lett, Dr. Surányi Hilda szerződés felmondása miatt. A körzetet
az  Önkormányzat  látja  el  helyettesítő  orvossal.  A  rendelő  rezsiköltségét
Önkormányzatunknak  kell  fizetnie,  ezért  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézettel  erről  megállapodást  kellett  kötnünk.  A  körzet  működtetéséhez
háziorvosi szoftver biztosítása is szükséges volt. 

2020.  évben  az  „Egészségügyért  Díj”  nyertese  Dr.  Kecskés  Borbála,  a  Szent
Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros  Infektológiai  Osztályának
osztályvezető főorvosa. 

A  korábban  is  betöltetlen  háziorvosi  (9.,15.  számú  felnőtt,  11.  számú  gyermek)
körzetek ellátása folyamatos volt.

2020.  novemberben  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  az  alapellátási  területi  ellátási  kötelezettségéről  szóló  20/2017.
(V.19.)  önkormányzati  rendelete  módosításra  került,  érintve  a  védőnői  és  iskola-
egészségügyi  szolgálat  módosítását  az  egészségügyi  szolgáltatások
Egészségbiztosítási  Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999.  (III.3.)  Korm.  rendeletnek megfelelően.  A módosítás érintette  a 4.  és 5.
számú felnőtt  háziorvosi  körzetet,  melyek összevonásra kerültek,  megoldva ezzel
egy hosszú évek óta tartó betegellátási problémát.

Dr. Petrus Izabella - a 4. számú körzetet feladat-ellátási szerződéssel és az 5. számú
körzetet 2020. december 31-ig helyettesítéssel ellátó háziorvos -, az addig 4. számú
felnőtt háziorvosi körzet telephelyéről (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.) az 5. számú
felnőtt  háziorvosi  körzet  telephelyére költözött  (2400 Dunaújváros,  Gábor Áron u.
2/A.).  A  rendelőben  biztosítani  kell  az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához
szükséges  szakmai  minimumfeltételekről  szóló  60/2003.(X.20.)  EszCsM  rendelet
szerinti eszközöket a háziorvosi tevékenység megkezdésekor.  Az így kialakításra
kerülő  háziorvosi  rendelőt  részben  újra  be  kell  rendezni,  többek  között  új  EKG
készülék  beszerzése  szükséges,  melyhez  Dr.  Petrus  Izabella  doktornő  az
Önkormányzat  segítségét  kérte  korábban,  de  a  2020.  év  folyamán  kialakult
járványügyi helyzetre való tekintettel sem Önkormányzatunk 2020. évi költségvetése,
sem  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelőtől  2020.  évben  utalványozott
finanszírozás nem tette lehetővé a nagy értékű eszköz beszerzését.  A beszerzési
eljárás sikeresen zárult. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 828/2020. (IX.22.) határozatával a 7.
fogászati körzetbe bejelentkezettek ellátását biztosító rendelő (Dunaújváros, Petőfi u
1.)  működtetéséhez szükséges fogászati  eszköz beszerzésére beszerzési  eljárást
indított. A beszerzési eljárás sikeresen zárult. 



A  felnőtt  háziorvosi,  a  házi  gyermekorvosi,  a  fogorvosi  és  az  ügyeleti  szolgálat
beszámolt a 2019. évben végzett munkájáról.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 829/2020. (IX.22.) határozatával a
17.  fogászati  körzetbe  bejelentkezettek  ellátását  biztosító rendelő (Dunaújváros,
Vasmű  út  10.)  működtetéséhez  szükséges  fogászati  eszköz  beszerzésére
beszerzési eljárást indított. A beszerzési eljárás sikeresen zárult.

2021. januárt 31. napjával Dr. Tükör Gyula a 14. számú gyermek háziorvosi szolgálat
ellátója, feladat-ellátási szerződése megszűnt, így a körzet ellátása 2021. február 1.
napja  óta  az  Önkormányzat  feladata.  A  14.  számú gyermek  háziorvosi  körzettel
párhuzamosan, Dr. Tükör Gyula látta el az évek óta betöltetlen 11. számú gyermek
háziorvosi körzetet is. 2021 februárjában az Önkormányzat hat betöltetlen körzetet
működtetett.  A  11.  és  14.  gyermek  háziorvosi  szolgálatot  jelenleg  is  az
Önkormányzat működteti helyettesítő háziorvos bevonásával.   

Dr.  Baburin  Alexandr  a  12.  számú  fogászati  körzet  ellátója  2020  decemberében
tragikus hirtelenséggel  elhunyt,  a  fogászati  körzet  betöltetlenné vált.  Dunaújváros
területén működő  fogorvosok (állami és magán) közül senki nem vállalta a körzet
helyettesítéssel  történő  ellátását,  így  a  betegek  ellátása  ügyeleti  keretek  között
működött.  2021.  évben,  Dr.  Székely  Károly  megkapta  a praxisjogot  a  12.  számú
körzetre, így 2021. május 1. napjától Dr. Székely Károly látja el a körzetet.

A  feladat-ellátási  szerződések módosítása folyamatos  volt  a  beérkezett  kérelmek
alapján. 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere 1051/2020. (XI.27.)  határozatával
Dunaújváros  egészségügyi  ellátása  fejlesztésének  és  az  Aquantis  Wellness-  és
Gyógyászati  Központban  gyógyászati  részleg  működtetésének  vizsgálatáról  szóló
tanulmány  elkészítésére  a  Mesopharma  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal
megbízási  szerződést kötött.  A Mesopharma Kft.  2021. március 22. napi határidő
előtt a tanulmányt elkészítette. 
A veszélyes hulladék elszállítását végző SEPTOX Kft. az Önkormányzatunkkal kötött
vállalkozási  szerződés  2.  számú  mellékletét  módosította,  szolgáltatási  árait
megemelte,  továbbá  a  telephelyekben  történő  változás  miatt  a  szerződés
módosítása megtörtént. 
2021.  február  15-én  hatályba  lépett  a  praxisközösségekről  szóló  53/2021.  (II.9.)
Korm. rendelet. A praxisközösséghez való csatlakozás miatt – a Korm. rendeletben
meghatározott  feltételeknek  való  megfelelés  érdekében  –  az  egészségügyi
szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerződésben a rendelési időt módosítani kell. A
módosítások elvégzése a beérkezett kérelmek feldolgozását követően folyamatos. 
DMJV Közgyűlése a 616/2015. (XI.12.) határozatában a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézetet  bruttó  189  M  Ft  visszatérítendő  támogatásban  részesítette.  A
Kórház  a  támogatásból  71.105.121,-  Ft-ot  visszafizetett.  A  támogatás
felhasználásának  módosított  véghatárideje  2021.  április  30-án  lejár.  A
visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított 36 havi egyenlő
részletben köteles a Kórház visszafizetni.  A Kórház igazgatója  ismételten kérte a
véghatáridő módosítását 2021. szeptember 30-ra, mellyel egyidejűleg a költségvetési
rendelet módosítása is szükségessé vált.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik 1993 óta
az  Egészségmegőrzési  Központ.  Az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló



2020.  évi  C.  törvény  hatályba  lépését  követően  az  egészségügyi  szolgáltató
átszervezése  vált  szükségessé,  tekintettel  arra,  hogy  az  ifjúság-egészségügyi
gondozás, továbbá a család és nővédelmi egészségügyi gondozás tevékenységeken
kívül  nem  végezhető  más  ellátás  az  egészségügyi  szolgáltatón  belül.  Az
átszervezéssel  érintett  foglalkoztatottak  részére  munkakör  felajánlást  történt,
végzettségüknek megfelelően az Útkeresés Segítő Szolgálathoz. Az áthelyezéshez 4
foglalkoztatott járult hozzá. Az intézmény Alapító Okirata is módosítva lett.

Mivel  az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltatóként  működik  a
védőnők  és  iskola-orvosi  szolgálat  tekintetében,  az  egészségügyi  feladatok  egy
része  –  helyettesítéssel  ellátott  körzetek  működtetése,  praxisközösségekkel  járó
ügyintézés - ellátására az intézmény felhatalmazást kapott, megalapozva ezzel egy
új dunaújvárosi egészségszervező ernyőszervezet létrehozását. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő Alkotás u. 7.
szám  alatti  orvosi  rendelőkben  az  Önkormányzat  két  körzetben  egészségügyi
szolgáltató. Az áramszolgáltatási szerződést Kónyáné Dr. Király Mariann kötötte az
áramszolgáltatóval.  A  továbbszámlázáshoz  megállapodás  megkötésére  volt
szükség.

Polgárvédelmi feladatok

Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása
2021. év júniusáig kettő egyesület számolt el a 2020. évben nyújtott támogatásokkal:
2020  decemberében  a  Pentele  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  nyújtotta  be  az
elszámoláshoz  szükséges  dokumentumokat.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése a 33/2021. (I.21.) határozatával elfogadta az elszámolást. 2021. január
hónapban  a  Pannon  Polgárőrség  szintén  benyújtotta  az  elszámolását,  melyet  a
Közgyűlés  a  157/2021.  (II.23.)  határozattal  elfogadott.  A  Dunaújvárosi  Városvédő
Polgárőrség elszámolása a júniusi előterjesztések között szerepel. A Dunaújvárosi
Táborállási  Polgárőrség elszámolása  folyamatban  van.  Egy  tétellel  kapcsolatban
kérünk részletes tájékoztatást Varga Sándor elnök úrtól. A Dupent Polgárőrség 2019-
ben, valamint 2020-ban nyújtott támogatásának elszámolása folyamatban van.

Polgárőrségek támogatása
2021.  évben  mind  a  négy  polgárőrség,  valamint  a  Pentele  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület igényt tart önkormányzatunk támogatására. A Pentele Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elsőként nyújtotta be igényét,  melyet a Közgyűlés az 505/2021. (V.26.)
határozatával elfogadott. A Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség támogatási kérelme
572/2021.  (V.28.)  határozattal  is  elfogadásra  került.  A  Dunaújváros  és  Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány 1.100.000,- Ft támogatásban részesült.

COVID-19

A veszélyhelyzet alatt az intézményvezetőkkel folyamatos volt kapcsolattartás, hogy
a változó útmutatókhoz,  eljárásrendekhez az alkalmazkodás biztosított  legyen,  az
újabb és újabb feladatok elvégzése megtörténjen. 

Az  EMMI  Szociális  Ügyekért  Felelős  Helyettes  Államtitkárság  adatai  alapján  az
alapszolgáltatást  és  átmeneti  ellátást  nyújtó, valamint  a szakellátást  nyújtó



intézmények fenntartói a 2020. évi CIX. törvény „a koronavírus-világjárvány második
hulláma  elleni  védekezésről”  rendelkezéseinek  megfelelően  havonta
védőfelszerelésben  (fertőtlenítőszerek-felület  és  bőr  fertőtlenítő,  gumikesztyű,
maszk)  részesültek,  ennek  megfelelően  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  fenntartásban  lévő  Útkeresés  Segítő  Szolgálat,  valamint  az
Egyesített  Szociális  Intézmény  Szent  Erzsébet  Árpád-házi  Idősek  Otthonai
intézmény  előre  egyeztetett  időpontban  átvették  a  számukra  kijelölt  mennyiségű
védőfelszerelést.

A Dunaújvárosi Óvoda külön ügyeletet nem tartott a veszélyhelyzet alatt, folyamatos
nyitvatartással működött.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA

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

a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító határo-
zatok száma

Elutasító határoza-
tok száma

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

nulmány)

Összesen

655 0 293 948

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2021. 01. 01. napjától 2021. 05.
31. napjáig

a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító határo-
zatok száma

Elutasító határoza-
tok száma

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

nulmány)

Összesen

1488 1 241 1730

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK



A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 10. 01. napjától -
2020. 12. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 6 228

Gyógyszerköltség támogatás 6 566

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 1 440

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 840

Születési támogatás 250

Iskolakezdési támogatás 210

Gondozási támogatás 230

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 264

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 53 297

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 69 325

A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2021. 01. 01. napjától -
2021. 05. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

E Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)



Helyi lakásfenntartási támogatás 8 604

Gyógyszerköltség támogatás 9 520

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 6 050

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 2870

Születési támogatás 175

Iskolakezdési támogatás 0

Gondozási támogatás 250

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 0

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 190

Első újszülött támogatása + járuléka 408

Összesen 28 067

5. 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 fel -
adat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékes-
ségéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján vizsgál-
ta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Jegyzőjének  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó
gyámhatósági feladatok ellátását, az alábbiak szerint:

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



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

3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szó-
ló 328/2011. (XII.  29.) Korm. rendelet 13/B. §-a hatályosulását, különös tekintettel
arra, hogy 2019. évben a jegyző miként tett eleget a szünidei gyermekétkeztetésre
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

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

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

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 jelentését.

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

A vizsgálati jelentés összegzésként az alábbiakat tartalmazza:

 „A Szociális és Gyámügyi Osztály a vizsgált rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény ügyek tekintetében megállapította,  hogy az ügyintézők az érdemi
döntést 8 napon belül meghozták.”

 „A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapította,  hogy a hátrányos helyzet
megállapításával kapcsolatos kérelmeket a Jegyző – helyesen – együtt kezeli
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyekkel, az ügyiratkezelés pon-
tos, precíz, áttekinthető.”

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

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

3. SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

- 2020. 10. 01. - 2020. 12. 31. időszak



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szó-
ló 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. évben, a szünidei gyermekét-
keztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosított a szülő vagy más tör-
vényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

A személyes gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szó-
ló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló mi-
niszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartá-
sának időtartama alatti  munkanapokon,  valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munka-
napon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Óvoda és tagintézményei, valamint a dunaújvárosi
bölcsődék a tavaszi, őszi és téli szünet ideje alatt nem tartanak zárva, ezért az ingye-
nes szünidei étkeztetést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiskorú
általános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosította az őszi szünet ideje
alatt (2020. október. 23. napjától 2020. november 1. napjáig) 5 munkanapon, vala-
mint a téli szünet ideje alatt (2020. december 19. napjától 2021. január 3. napjáig) 7
munkanapon keresztül.

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

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett.

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

A 2020. évi téli tanítási szünet időtartama alatt - a benyújtott kérelmek alapján - 20
hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozot-
tan hátrányos helyzetű, valamint  17 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermek részére biztosította Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingyenes szünidei étkeztetést.



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

CAMPUS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. 

- 2021. 01. 01. - 2021. 05. 31. időszak

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szó-
ló 124/2021. (II. 18.) számú határozata alapján a 2021. évben, a szünidei gyermekét-
keztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosított a szülő vagy más tör-
vényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

A személyes gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szó-
ló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló mi-
niszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartá-
sának időtartama alatti  munkanapokon,  valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munka-
napon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Óvoda és tagintézményei, valamint a dunaújvárosi
bölcsődék a tavaszi, őszi és téli szünet ideje alatt nem tartanak zárva, ezért a 2021.
évben a tavaszi szünidő alatt az ingyenes szünidei étkeztetést Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata a kiskorú általános, illetve középiskolás gyermekek ré-
szére biztosította.

A 2021. év nyári szünidő alatt az arra jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás
gyermekek részére, valamint az óvoda, illetve bölcsőde zárva tartásának ideje alatt
az óvodás és bölcsődés gyermekek részére is biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata az ingyenes szünidei étkeztetést.

A 2021. évi tavaszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 246, a nyári szünidei in-
gyenes étkezés lehetőségéről 276 jogosult rászoruló kiskorú gyermek törvényes kép-
viselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 



A tavaszi szünidei ingyenes étkeztetést 25 kiskorú gyermek törvényes képviselője
kérelmezte. 

A 2021. év tavaszi tanítási szünet időtartama alatt 17 hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, va-
lamit 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve
középiskolás gyermek részére biztosította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az ingyenes déli meleg főétkezést.

A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 2021. június 4. napjáig  46 kiskorú gyermek
törvényes képviselője kérelmezte. 

A 2021. év nyári tanítási szünet időtartama alatt

-  54 munkanapon keresztül (2021. 06. 16. napjától 08. 31. napjáig) 21 hátrányos
helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hát-
rányos helyzetű és 15 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-
mek részére biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingyenes
déli meleg főétkezést,

-  21 munkanapon keresztül (2021. 08. 01. napjától  08. 31 napjáig) 6 hátrányos
helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hát-
rányos helyzetű és 4 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  gyer-
mek részére biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingyenes
déli meleg főétkezést.

Az Önkormányzattal - a 2021. évi ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosításá-
ról (szolgáltató kiválasztásáról) szóló 125/2021. (II.18.) Közgyűlési Határozata alap-
ján - megkötött szerződés szerint az étkeztetést a 2021. évben a Family Faloda Kft.
biztosította és biztosítja az alábbi helyszínen:

JUHAROS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Hunyadi János út 4/1. 

4. ADATSZOLGÁLTATÁS

- 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. időszak

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Köznevelési rendelet) 29. § (2) bekezdése ér-
telmében az adott év október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a
jegyzőnek minden év október 31-ig rögzítenie kell a köznevelés információs rend-
szerben (KIR) a Köznevelési rendelet 22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja szerin-
ti  adatokat  a  hátrányos helyzetű,  valamint  a  rendszeres gyermekvédelmi  kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról.

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

- 2021. 01. 01. - 2021. 05. 31. időszak



A Központi Statisztikai Hivatal részére 2021. január 31. határidővel adatot szolgáltat-
tunk a gyámhatósági  tevékenységünkről.  A 2020.  évben megállapított  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők,  valamint  hátrányos  és  halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált  gyermekek számát,  valamint a
szünidei étkeztetésre vonatkozó adatokat kellett megküldenünk a Központi Statiszti-
kai Hivatal 1210-es nyomtatványán. Az adatszolgáltatást 2021. 01. 29. napján teljesí-
tettünk.

A Köznevelési rendelet 29. § (2) bekezdése értelmében az adott év január 15-én ren-
delkezésre álló adatok feldolgozása után a jegyzőnek minden év január 31. napjáig
rögzítenie kell a köznevelés információs rendszerben (KIR) a Köznevelési rendelet
22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja szerinti adatokat a hátrányos helyzetű, vala-
mint  a  rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülő halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számáról.

2021. 01. 18. napján a kért adatok rögzítése a KIR-ben megtörtént.

A Központi Statisztikai Hivatal részére 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 Központi Statisztikai Hivatal 1206-os nyomtatványán 2021. március 31. ha-
táridővel adatot szolgáltattunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (és az
ahhoz kapcsolódó támogatásokról) részesülők számáról és Dunaújváros Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata által megállapított pénzben és természetben nyújtható tá-
mogatások számadatairól. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést kell készítenie. 

A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének 2. pontjában meghatáro-
zottakra hivatkozással Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatala Humán Szolgáltatási Osztálya megkereste osztályunkat.

Kérésükre 2021. 03. 16. napján a gyermekvédelmi beszámoló elkészítéséhez adatot
szolgáltattunk a gyermekekhez kapcsolódó, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,
természetbeni ellátásokról, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők számáról, az ehhez kapcsolódó természetbeni támogatásokról, illetve a
szünidei ingyenes étkeztetésről.

4. IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 271/2020. (VII. 16.) határozata alapján 2020. évben Karácsony ünne-
pe alkalmából december hónapban az időskorúak számára - akik részére a Magyar
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjszerű ellátást folyósított - Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli



és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) 22. §-ában meghatározott feltételekkel egyszeri pénz-
beli támogatást biztosított. 

A Rendelet 22. §-a alapján a pénzbeli támogatás összege 8.000,-Ft, ha az ellátott el -
látásának 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 hétszere-
sét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.

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

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

A támogatás 2020. december 23. napjáig minden érintett részére kipostázásra került.

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

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

3. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A Kormány 2020. november 4. napjával veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely azóta is
folyamatosan fennáll.

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások-
nak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.)
Korm. rendelet (továbbiakban: 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet) 9. §-a értelmében
az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos helyzet  fennállását megállapító határozat  hatályának
időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő má-
sodik hónap végéig. 

Az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet hatályát – a veszélyhelyzettel egyidejűleg - a
Kormány folyamatosan meghosszabbította.



A Szociális Osztály ügyintézői 2020. november 4. napjától a megszűnő jogosultságo-
kat - a fenti rendelkezéseknek megfelelően – folyamatosan meghosszabbították. 

2021. június 11. napjáig 81 kiskorú gyermek és 3 fiatal felnőtt részére lett hosszabbít -
va a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, vala-
mint ebből 30 gyermek részére a hátrányos helyzet, 4 gyermek részére a halmozot-
tan hátrányos helyzet és 1 fiatal felnőtt részére a hátrányos helyzet fennállását meg-
állapító határozat hatályának időtartama is meghosszabbításra került.

Tisztelt Közgyűlés!

A két ülés közötti tájékoztatót a közgyűlési postázást megelőző napon az előzetes
törvényességi vizsgálat és az azt követő aláírás miatt csütörtökön délután lezártuk.

Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (VI.24.) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról

és a meghozott polgármesteri döntésekről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja  a
polgármesteri  hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti  időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, a veszélyhelyzet időtartama alatt közgyűlési
feladat és hatáskörben meghozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2021. június 18.

  Pintér Tamás
  polgármester
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