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

2021. június-július

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. Média
megjelenés  szerződés  megszüntetése,  újabb  beszerzési  eljárás  lefolytatása
folyamatban  (július)  2021.07.05.  Média  megjelenések  lebonyolítása  c.  szerződés
megszüntetése (aláírt)

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.)  2021.06.29.
Egyeztetés a konzorciumi partnerrel (DFA) 2021.06.30. Elkészültek a rajz,- plakát,-
és fotó, pályázat beszerzései. (nyakpánt, oklevél, emléklap, golyóstoll) 2021.07.31.
Klímavédelmi  akciónap  szervezése-előkészületek  (meghívó,  sajtóanyag,
kapcsolattartóval egyeztetés és jóváhagyatás)

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. A MÁK jóváhagyó értesítése június  03-án beérkezett.  Hatályos:
2021.05.31



TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” c. projekthez kapcsolódó
Akcióterületi  terv  aktualizálásával  és  a  CBA elemzés  átdolgozásával  kapcsolatos
szerződés kötésre 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
MÁK jóváhagyó értesítése június 02-án beérkezett.

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. 2021.06.30.
2.  részszámlázási  és  teljesítési  időszakban  elkészült  a  Tankatalógus  tárgyú
szerződés  keretében  a  Helyismereti  dokumentumok  feltárása  című  tanulmány,
Kalendárium. A közösségi akciók tárgyú szerződésben Helyi hagyományok feltárása
tanulmány  kibővített  verziója  és  a  Közösségi  információs  térkép  draft  verziója
leszállításra került.

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 2021.05.28-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 2021. június 17. napjától 2021. július 7.
napjáig terjedő időszakban, az utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta, összesen 3
alkalommal (2021. június 22-én 66 µg/m3, 24-én 60 µg/m3, 25-én 50 µg/m3) érte el,
vagy  lépte  túl  az  egészségügyi  határértéket.  Ezen  kívül  nem  volt  egészségügyi
határérték túllépés.  A PM10 szálló  por  napi  átlagkoncentrációjának mért  értékei  a
vizsgált  időszakban  egyszer  sem  érték  el  a  füstköd  tájékoztatási  (75  µg/m3)  és
riasztási (100 µ/m3) küszöbértékét. 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.  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. 

2021.  július  30.  napjáig  lehet  még pályázni  a  „Virágos Dunaújvárosért”  lakossági
virágosítási versenyre. A nevezési lapok a környezetvédelmi szakcsoport 910-912-es
irodájában szerezhetők be, vagy letölthetők az önkormányzat hivatalos honlapjáról
(www.dunaujvaros.hu).
Ebben az évben 8 kategóriában lehet nevezni.  Az eredményhirdetés 2021. október
végéig várható.

Az önkormányzat és a polgármesteri  hivatal  EMAS Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési  Rendszer  soron következő felügyeleti  hitelesítésére  az  auditor  kérése
alapján 2021. július 7. helyett július 13-án 10 órai kezdettel kerül majd sor on-line
térben.

Egyedi kérelmek alapján zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki a városban működő
üzletek  üzemeltetőinek,  továbbá  szabadtéri  zajjal  járó  tevékenységek,  koncertek
rendezői  számára.  A  2021.  július  5-10-ig  a  Szalki  szigeten  megrendezett  „Metal
Factory”  rock  fesztivál  lakossági  zajpanaszait  a  szervezővel  sikerült  rendezni.  A
zajpanaszok beérkezése után környezetvédelmi hatóságunk azonnal intézkedett  a
szervező felé. A rendezvény alatt folyamatosak voltak a zajszint mérések, melyek
eredményeiről  utólag  akusztikai  szakvélemény készül.  A  színpad  és  a  hangosító
berendezések  áttájolása  és  a  hangtechnika  beállítása,  valamint  a  hangerő
mérséklését követően sikerült orvosolni a lakossági zajpanaszokat.

A  rekultivált,  önkormányzati  tulajdonban  lévő  korábbi  kommunális  hulladéklerakó
monitorozását  és  utógondozását  a  hatósági  engedélyt  tartalmazó  határozatban
foglaltaknak megfelelően 2021. évben is folyamatosan végezzük. a talajvíz szintéjek
és kémiai paramétereinek mérése megtörtént, a hulladéktest süllyedésének mérése
még folyamatban van. A terület ez évi első kaszálását július 7-ig elvégezték.

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  a  Dunaújváros
Felsőoktatásáért  Alapítvánnyal  közösen  „Klímavédelmi  Akciónap”-ot  rendezünk  a
Dunaújvárosi  Egyetem „P” épületénél  lévő szabadtéri  területen,  ahová elsősorban
diákokat, de minden korosztályt szeretettel meghívunk.

Önkormányzatunk  2021.  évben  benevezett  a  „Virágos  Magyarország”  országos
versenybe,  ezúttal  tematikus  kategóriában,  on-line  formában.  Ehhez  a  fotókkal
illusztrált  portfóliót  lekészítettük  és  beküldtük  a  verseny szervezőinek.  Idén a  Dr.
Molnár  László  Emlékparkkal  nevezett  városunk  a  legszebb  virágosított  főtér
kategóriában.

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

http://www.dunaujvaros.hu/


Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 1. számú módosítása
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  76/2021.  (I.28.)
határozatával  elfogadta  az  önkormányzat  2021.  évre  vonatkozó  közbeszerzési
tervét, mely módosítását az egyes eljárások időbeni ütemezése tette szükségessé. A
módosítás  érintett  további  egy  sor  törlését,  tekintettel  arra,  hogy  a  projekt  az
Önkormányzat önhibáján kívül nem valósult meg.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  718/2021.  (VI.30.)
határozatával támogatta a közbeszerzési terv 1. számú módosítását.

A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA

A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2021. 06. 01. napjától 2021. 06.
30. 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

131 0 71 202

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK

A szociális  osztály  utalványozással  foglalkozó  ügyintézői 2021.  06.  01.  napjától
2021. 06. 30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Helyi lakásfenntartási támogatás 1 668 000

Gyógyszerköltség támogatás 2 008 000

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár 430 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély 270000



Születési támogatás 25 000

Iskolakezdési támogatás 0

Gondozási támogatás 25 000

Rendkívüli iskolakezdési támogatás 0

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)

Albérleti támogatás 0

Időskorúak támogatása 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 4 426 000

3. SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a 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 biztosít a szülő vagy más törvé-
nyes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, va-
lamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

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

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 nyári szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 276 jogosult rászoruló kis-
korú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 

A nyári szünidei ingyenes étkeztetést 2021. június 30. napjáig 52 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,

- 49 munkanapon keresztül  (2021. 06. 23. napjától 08. 31. napjáig) 2  hátrányos
helyzetű gyermek részére,

- 48 munkanapon keresztül  (2021. 06. 24. napjától 08. 31. napjáig)  3 hátrányos
helyzetű gyermek részére,

-  21 munkanapon keresztül (2021. 08. 01. napjától  08. 31 napjáig)  7 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. 



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. (VII.15.) 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,  továbbá  átruházott  hatáskörben  meghozott  polgármesteri
határozatokról szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2021. július 9.

  Pintér Tamás
  polgármester
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