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

2021. július-augusztus

A Főépítészi és Pályázati Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A  Labdarúgó  sportlétesítmény  fejlesztése  befejeződött,  az  elszámolási  (záró)
dokumentációt  a  DVN  Zrt.-  mint  projektmendzsmenti  feladatokra  és  a  záró
beszámoló  elkészítésére  megbízott-  beadta  a  Támogató  minisztérium  felé.  A
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  kivitelező  jótállási  biztosítékának
visszafizetése 09.22-étől megtörténhet.

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.
Addig is kérelmeztük a BMSK Zrt-vel együttműködve, hogy a nyertes tervező tartsa
fenn még ajánlatát, míg a támogatási szerződés módosításra kerül. A tervező 2021.
október 22. napjáig fenntartja ajánlatát.

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" projektet belső
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.  A  hatályos
megvalósítási időszak: 2020.04.16-2022.04.15. A médiamegjelenések lebonyolítása
tárgyú  ismételt  beszerzés  folyamatban  van  megszüntetés  miatt  (1.  eljárás:
ajánlatkérés 07.23-áig, az ajánlattétel  07.30-áig megtörtént, megismételt eljárás: a
09.02-áig  beérkezett  ajánlatok  értékelése  zajlik).  A  szeptemberi  rendezvények
szervezése és a kapcsolódó megbízási szerződések előkészítése folyamatban van.
A támogatási előleg folyósításának 15 hónapos határideje lejárt 08.27-én, kötelező
lett  volna  kifizetési  igénylést  benyújtani  eddig,  amit  a  veszélyhelyzet  miatti
átütemezés meghiúsított, így feladat haladéktalanul benyújtani, amint a támogatásból
megfelelő  arányú  felhasználás  történik,  ez  legkorábban  október,  az  előkészítő
munkákat itt is megkezdtük.      A  08. hónapban konzorciumi egyeztetés zajlott a
szeptemberi-októberi  programok  megrendezéséről  és  az  aktuális  kérdésekről.
Előkészítés  és  megvalósítási  szakaszban  van  a  szeptemberben  megrendezésre



kerülő három alkalmas tájékoztató előadásokból az első, mely a hivatali dolgozókat
célozza  meg,  illetve  a  két  alkalmas  interaktív  játékos  előadássorozatból  az  első
rendezvény. 

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.  A  veszélyhelyzet  e  projekt
megvalósítását  is  ellehetetlenítette. Megvalósítási  időszak  immár:  2020.08.16-
2022.12.22,  a  több  mint  egy  éves  hosszabbításról  és  teljes  átütemezésről  szóló
módosítási  kérelmet  08.30-án  benyújtotta  osztályunk,  e  kapcsán  a  Támogatási
Szerződés módosítása folyamatban van.  Folyamatosan dolgozik  a  klímastratégiát
készítő vállalkozó, megkezdődött a négy szakaszból álló társadalmasítás is. (https://
dunaujvaros.hu/hir/33593). 

A  médiamegjelenések  lebonyolítása  tárgyú  ismételt  beszerzés  folyamatban  van
megszüntetés  miatt  (1.  eljárás:  ajánlatkérés  2021.07.23-áig,  az  ajánlattétel
2021.07.30-áig  megtörtént,  megismételt  eljárás:  a  2021.09.02-áig  beérkezett
ajánlatok értékelése zajlik).   Lezajlott az iskolásokat, városlakókat érintő pályázatok
nagy  része:  a  népszerű  rajz,  plakát  és  fotó  pályázatnál  a  beérkezett  művek
értékelése zajlik. Az illusztrált pályaművek beküldését hirdető pályázat 2022.01.31-
jéig  tart.  Március  óta  zajlanak  a  kapcsolódó  anyagbeszerzési  feladatok  indikatív
ajánlatok keretében. Folyamatosak a szakmai egyeztetések. Az augusztus hónapban
konzorciumi egyeztetés zajlott a szeptemberi-októberi programok megrendezéséről
és  az  aktuális  kérdésekről.  Aktuális  feladat  még  a  2021.  őszi  rendezvények
előkészítése: előkészítési  és megvalósítási  szakaszban a 2. (utolsó) klímavédelmi
akciónap, mely 1. alkalommal 2021.07.31-én sikerrel megvalósításra került a DUE
Campus területén.

A támogatási  előleg  folyósításának 15 hónapos határideje  lejár  2021.09.30-án,  a
kapcsolódó kifizetési igénylés előkészítése is zajlik, amely tehát még szeptemberben
beküldendő. 

A  fenti  két  projekt  elválaszthatatlan  egymástól,  megvalósításuk  párhuzamosan
történik.

Szeptember  elején  az  ITM  Minisztérium  és  az  IFKA  gondozásában  megjelent  a
„Tisztítsuk meg az országot!” 2021. I. ütem megnevezésű, illegális hulladéklerakók
felszámolását  célzó  pályázat,  melyen  önkormányzatunk  is  indulni  kíván,  ennek
előkészítése  megkezdődött  a  Beruházási  Osztály  és  a  Környezetvédelmi  Osztály
közreműködésével. Benyújtási határidő 2021.09.15.

2021.03.11-én  benyújtásra  került  a  2021.  évi  belterületi  utak  felújítása hazai
költségvetési, 50% önrészt is igénylő pályázatra a Dózsa György út Budai N. A. út-
Baracsi  út  közötti  szakasz burkolatfelújítását  célzó támogatási  igénylésünket nem
támogatták  1.  körben  a  07.05-ei  közlemény  szerint.  A  miniszter  az  előirányzat
terhére legkésőbb 2021.10.15-éig további döntést hozhat.

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel  2016.09.01-jén megkötött TOP-MVP közfeladat
ellátási  szerződés  határidejének  hosszabbítása  folyamatban  van  a  kapcsolódó
projektek fizikai megvalósítási időszakát, ill. a lezárási feladatokat is figyelembe véve.
Továbbá szükséges 2021. évi ellentételezési keretösszeg megállapítása.

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

A TOP/MVP Projektek kapcsán a vizsgált időszakban kiemelendő:

A  Budai  Nagy  Antal  út felújítását  célzó  TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 projekt
kapcsán  két  részletben  megtörtént  a  fel  nem  használt  támogatási  előleg
visszautalása  (2021.06.22.:  986 180  Ft,  2021.07.06.:  15 142  Ft),  a  kapcsolódó
költségvetési rendeletmódosítás folyamatban van.

A  TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001  „Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban”  projekt  kapcsán  07.28-án  beérkezett  a
támogatási előleg 2. részlete: 413 626 100 Ft.

A Zengő-Bongó és Hétszínvirág Tagbölcsődék épületeit  érintő TOP-6.2.1-19-DU1-
2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése” projekt  vonatkozásában  az
építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése van folyamatban (DVN Zrt.), ezt
követi  majd  a  közbeszerzési  eljárás  indítása.  Az  engedélyezési  és  kiviteli  tervek
leszállítása  a  tervzsűri  által  javasolt  módosítások  miatt  az  ütemtervben  vállalt
teljesítési  határidők ellehetetlenülését okozták,  ezért  szükségessé vált  a tervezési
feladatok ellátására kötött szerződés módosítása. Új teljesítési határidő: 2021.11.30.
Időközi kifizetési igény előkészítése zajlik.

A  TOP-6.3.3.-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése projektben
a közbeszerzés előkészítését követően in house eljárásban a Dunanett Nonprofit Kft.
végzi el a kivitelezést. A megvalósítási helyszín módosult: a Barsi Dénes utcát nem
érinti  a  beruházás.  A  vízjogot  kiadó  hozza létre  a  szolgalmi  jog  bejegyzését,  ez
bejegyezhető a földhivatalba.

A TOP-6.5.1-15-DU1-2016-0001 Dózsa isk. épületenergetikai fejlesztése kapcsán
keletkezett maradványösszeg (33 278 572 Ft) 2021.08.02-án visszavezetésre került
az önkormányzatnak.

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán 2021.09.03-án
visszafizetésre  került  a  fel  nem  használt  támogatási  előleg  (186 324,-  Ft),  a
kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás folyamatban van. Továbbra is zajlik a
záró  elszámolás/beszámoló  ellenőrzése  és  a  helyszíni  ellenőrzésen  készült
intézkedési terv teljesítése.

A  TOP-6.9.2.-16-DU1-2018-00001  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban c.  pályázatban  kötelező kulturális  közösségfejlesztési  tanfolyam
elvégzése (célterületi  szakmai vezető),  a kapcsolódó ügyintézéseket megtettük.  A
veszélyhelyzet  miatt  a  szakmai  vezető  feladatai  /  díjazása  szünetel.  Közgyűlési
döntés alapján új határidőt jelöltünk meg: 2021.09.30 

Az MVP- 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 60%-os készültségnél tart.

A  MVP  -  „Fürdőpark  kialakítása” projektelem  kapcsán  a  termálkút  kivitelezés
műszaki átadás-átvétele megkezdődött 2021.09.06-án.



Az MVP - Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése projekt kapcsán a veszélyhelyzet
miatt  a  projekt  befejezési  határideje várhatóan 2021.12.31.  helyett  2022.08.08.-ra
módosul  a  Miniszterelnökség  tájékoztatása  szerint.  A  tervezési  szerződésben  az
teljesítési határidő 20210.30, a kivitelezéshez kapcsolódóan pedig 2021.11.30.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  az  adatszolgáltatások,  beszámolók
készítése,  a  pénzügyi-gazdasági  feladatok  ellátása.  Folyamatosan  segítséget
nyújtunk tanulók pályázati esettanulmányának készítésében.

Hatósági  Főosztály  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. július 7. napjától 2021. szeptember
7. napjáig terjedő időszakban összesen 2 alkalommal (2021. július 25-én 63 µg/m3,
26-án 69 µg/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Ezeken a napokon 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  többi,  városunkban  mért
légszennyező  anyag  24  órás  átlagkoncentrációja  sem  érte  el  az  egészségügyi
határértéket.

Az önkormányzat és a polgármesteri  hivatal  EMAS Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési Rendszerének soron következő felügyeleti hitelesítésére 2021. július 13-
án  került  sor,  mely  ebben  az  évben  is  sikerrel  zárult.  A  független,  akkreditált
hitelesítő  megállapította,  hogy az  önkormányzatnál  és  a  polgármesteri  hivatalban
magas  színvonalú  a  környezetvédelmi  munka,  a  környezeti  teljesítmény  pedig
példaértékű. A munkatársak környezettudatossága követendő. A sikeres felügyeleti
ellenőrzés után a 2020. lezárt évről szóló hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozatot
aláírást  követően  beküldtük  az  országos  környezetvédelmi  hatóságnak,  jelenleg
hatósági elbírálás alatt van. A jóváhagyó határozat megérkezésekor a hitelesített és
a hatóság által jóváhagyott Környezetvédelmi Nyilatkozatot nyomdai és elektronikus
úton kiadjuk.

A környezeti  állapotról  szóló tájékoztató kiadvány 200 példányban és elektronikus
formában  is  elkészült,  melyet  eljuttattunk  minden  önkormányzati  vezetőhöz,  a
képviselőkhöz  és  az  intézményeknek.  Az  elektronikus  változat  az  önkormányzat
hivatalos honlapján olvasható. 

2021.  július  30-án  lezárult  a  pályázatok  benyújtása  a  „Virágos  Dunaújvárosért”
lakossági virágosítási versenyre. Ebben az évben 8 kategóriában lehetett nevezni,
ezúttal 60 pályázó összesen 67 pályázatot nyújtott be. A verseny értékelése és a
helyezések  megállapítása  jelenleg  folyamatban  van.  Az  eredményhirdetés  2021.
október végéig várható.

Egyedi kérelmek alapján zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki a városban működő
üzletek  üzemeltetőinek,  továbbá  szabadtéri  zajjal  járó  tevékenységek,  koncertek
rendezői  számára.  A  2021.  augusztus  20-án  megrendezett  „Parázs-Varázs”,
valamint az augusztus 21-én lezajlott „City-Rocks” zenés rendezvényekre, szabadtéri
koncertekre a lakosságtól nem érkezett közérdekű panaszbejelentés a zajszint miatt.



A  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  első  ütemben  rekultivált  nem  veszélyes
hulladéklerakó  monitorozását  és  utógondozását  a  hatósági  engedélyt  tartalmazó
határozatban foglaltaknak megfelelően 2021.  évben is  folyamatosan végezzük.  A
talajvíz kutak, valamint a hulladéktest süllyedésének mérése megtörtént. A terület ez
évi  első  kaszálását  július  7-ig  elvégezték.  A  terület  második  kaszálására  2021.
október 15-ig kerül sor.

2021. július 31-én 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
rendeztünk a Dunaújvárosi Egyetem udvarán.
2021.  évben is  megrendezzük az  Európai  Mobilitási  Hetet  és  Autómentes  Napot
szeptember 16-22-ig, ezúttal a KEHOP 1.2.1. „Élhető éghajlatért, valamint a KEHOP
5.4.1  „Egyetlen  bolygónk  a  Föld”  pályázati  projektek  keretein  belül.  A
programsorozatot  a  korábbi  hagyományok  szerint  a  „Tiszta  utcák,  tiszta  terek  –
tegyél a helyemre”, egész hetes, önkéntes várostakarítási akcióval indítjuk, melyhez
zsákokat  és  kesztyűket  biztosítunk.  Szeptember  16-án  8:30-12:00  óráig  a
Dunaújvárosi  Egyetemen  interaktív  játékos  előadásokat  tartunk  az
energiatudatosság  jegyében,  melyen  az  egyetem  kiállítása  is  megtekinthető.
2021.09.17-én  9:00-11:00  óráig tájékoztató  előadások  lesznek  a  polgármesteri
hivatal  dolgozói  részére a megújuló energiaforrásokról,  energiatudatosságról  és a
környezetbarát  közlekedési  módokról. 2021.09.18-án  8:00-14:00  óráig  lakossági
veszélyes hulladékgyűjtő akciónapot tartanak a  "Városvédők Újtelepért  Egyesület"
szervezésében  Újtelepen,  a  Jókai  utcában,  a  korábbi  általános  iskola  udvarán.
Ugyanazon a napon 8:00-14:00 óráig: „Fuss velünk, Fuss értünk” - az Esőemberek
Szüleinek Dunaújvárosi  Egyesülete által  szervezett  jótékonysági  futás kerül  sorra,
gyülekező és regisztráció a Dózsa György téren, a Dózsa Mozinál lesz. 2021.09.19-
én 10:00-12:00 óráig a Várostakarítási  Akció „Tiszta utcák tiszta terek – tegyél a
helyemre”  egyhetes  rendezvénysorozat  folytatódik. Helyszínek  igény  szerint
Dunaújváros  területén.  2021.  09.20-án  9:00-14:00  óráig:  „Hivatali  Zöld  Nap”  a
Városháza  téren.  Az  iskolások  és  az  érdeklődők  betekinthetnek  a  polgármesteri
hivatal „zöld” munkájába. Környezetbarát közlekedés: vitorlázó repülőgép kiállítása.
A környezetvédelmi totót kitöltők között vitorlázó repülést sorsolunk ki, Mezei Zsolt
alpolgármester  úr  személyes  felajánlásaként. 2021.09.21-én  9:00-14:00  óráig  a
Városháza  téren  a  „Hivatali  Zöld  nap”  folytatódik. A  Klímavédelmi  rajzpályázat
nyertesei  részére  a  díjak  átadása. 2021.09.22-én  9:00-13:00  óráig Európai
Autómentes Nap és Klímavédelmi  Akciónap a Petőfi  ligetben,  melyben óvodások
aszfaltrajz versenye, kerékpáros ügyességi akadálypálya mindenkinek, biztonságos
közlekedésről  rendőrségi  állomás,  Dunaújvárosi  Egyetem bemutatója  és kiállítása
(elektromos járművek kipróbálása), Totó kitöltés, Kreatív állomás:”Hulladékból érték”
és kvízjáték is lesz.
Szeptember 22-én az Autómentes Napon korábbi hagyományoknak megfelelően a
Volánbusz  Zrt.  térítésmentesen  biztosítja  Dunaújvárosban  a  helyi  autóbuszos
közlekedést.

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  közbeszerzési
eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása



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 lejárt. A feladat folyamatos ellátása érdekében, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  575/2021.  (V.28.)  határozatával  támogatta  az
ajánlat bekérését. 
Az ajánlat benyújtására határidőn belül sor került.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  703/2021.  (VI.24.)
határozatával támogatta a szerződés megkötését.
A szerződés aláírására 2021. július 15. napján sor került.

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  1.  számú  módosítását  az  egyes  eljárások  időbeni  ütemezése  tette
szükségessé. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  718/2021.  (VI.30.)
határozatával támogatta a közbeszerzési terv 1. számú módosítását.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
1.  számú  módosítása  az  EKR-ben,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  honlapján  történő  publikálásának  kérése  2021.  július  16.  napján
megtörtént.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 2. számú módosítása
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  76/2021.  (I.28.)
határozatával  elfogadta  az  önkormányzat  2021.  évre  vonatkozó  közbeszerzési
tervét, majd 718/2021. (VI.30.) határozatával annak 1. számú módosítását. Az újabb
módosítását egy új eljárás feltüntetése tette szükségessé. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  759/2021.  (VII.15.)
határozatával támogatta a közbeszerzési terv 2. számú módosítását.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
2.  számú  módosítása  az  EKR-ben,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  honlapján  történő  publikálásának  kérése  2021.  július  27.  napján
megtörtént.

„Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója”
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  760/2021.  (VII.15.)
határozatával  „Dunaújváros  fő  közlekedési  útvonalak  mentén  történő  közvilágítás
rekonstrukciója” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyban közbeszerzési eljárás hirdetményének közzététele 2021. augusztus 6. nap-
ján megtörtént. 

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  vagyon-  és
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése”
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése  798/2021.  (VIII.26.)
határozatával „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és



felelősségbiztosítási  szolgáltatás  megrendelése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását határozta el. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  vagyon-  és
felelősségbiztosítási  szolgáltatás  megrendelése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
hirdetményének közzététele 2021. szeptember 6. napján megtörtént.

Humán  Szolgáltatási  Főosztály  Intézményigazgatási  Osztályhoz  kapcsolódó
információk:

A  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és  hatáskörök  ellátásáról,  valamint  a
gyámhatóság  szervezetéről  és  illetékességéről  szóló  331/2006.  (XII.  23.)  Korm.
rendelet  szerint  a  Kormány  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható
távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a
települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartásról  szóló  törvény
alapján a családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak,
vagy  annak  veszélye  miatt  tett  jelzés  fogadását  követően  –  figyelemmel  a
hozzátartozók  közötti  erőszak  kiemelkedő  súlyára  –  a  bántalmazottat  és  a
bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel.
Családvédelmi  koordinációs  szervként  két  esetben  kellett  intézkedni.  Ebből  egy
esetben kiskorú személyeket érintett a távolságtartás. Az érintettek (és képviselőjük)
meghallgatása megtörtént, jegyzőkönyvbe rögzítettük és a jelzést beküldő szerv felé
megküldtük.
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád -házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézmény  működésének  törvényességét  osztályunk  2021.  július  hónapban
ellenőrizte.  A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.
törvény 92/B.  § (1) bekezdés b) pontja  szerint  a személyes gondoskodást nyújtó
szociális  intézmény állami  fenntartója  az intézmény működésének törvényességét
ellenőrzi. Az intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik.
A Polgármesteri Hivatalban őrzött, DMJV Önkormányzatának 2000-2005, 2007–2009
és 2010-2019 közötti években keletkezett, lejárt őrzési idejű iratainak selejtezését a
központi iktató elvégezte. 
A  selejtezésre  az  előkészületek  májusban  megkezdődtek  az  iratselejtezés
bejelentésével a Magyar Nemzeti Levéltár felé.  

Ezt követően a következő lépések történtek:
1. Még nem elektronikus rendszerben iktatott lejárt őrzési idejű iratok rögzítése.
2. Lejárt őrzési idejű iratok kiválogatása, selejtezés alá vonása:

2000-2005 évben keletkezett 15 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok
2007-2010 évben keletkezett 10 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok
2010-2012 évben keletkezett 8 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok
2013-2015 évben keletkezett 5 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok
2016-2018 évben keletkezett 2 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok
2017-2019. évben keletkezett 1 évig őrizendő lejárt őrzési idejű iratok

3. Iratselejtezési jegyzőkönyv és melléklet elkészítése, előzetes normakontrollra
megküldése a levéltár részére.

4. A jóváhagyást követően megkezdődött a bejelentett iratok selejtezése.  
 Augusztus 11-én 246 db zsák elszállítása történt meg. 
 Még egy szállítás várható.



5. Selejtezett iratok megsemmisítéséről jegyzőkönyv fogadása (a második 
szállítás után küldik meg egyszerre).

A befejezés időpontja szeptember 15. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  753/2021.  (VII.15.)
határozata  alapján  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  vezetésére  irányuló
pályázat kiírása megtörtént.  A pályázat benyújtási  határideje 2021. szeptember 3.
napja volt. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  14/2018.  (VI.22)
önkormányzati  rendeletével  „Szociális  Munkáért  –  Dunaújváros”  díjat  alapított.  A
felhívást osztályunk előkészítette.
Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézmény  2021.  évi  törvényességi  ellenőrzését
osztályunk elvégezte 2021 júliusában, hiányosságot nem tártunk fel  az intézmény
működésével kapcsolatban.
A Dunaújvárosi  Óvoda felvételi  eljárása sikeresen lezajlott  a  2021/2022.  nevelési
évre vonatkozóan. 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere 605/2021. (VI.2.)  és Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  749/2021.  (VII.15.)  határozata
alapján 2021. november 1. napjától a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
alapellátást,  mint  az  önkormányzat  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban meghatározott  kötelezően ellátandó
feladatának  kötelezettségeit  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
irányítása alá tartozó, önállóan működő intézménye, az Egészségmegőrzési Központ
látja el. 
Az  Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltató  vezetője  kérte
egészségügyi szolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését.
Az új vezető megválasztása előtt meg kell állapítani a betölteni kívánt munkakörrel
szemben  támasztott  követelményeket.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése döntött az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi
szolgáltató  vezető  munkakör  betöltéséhez  szükséges  követelmények
meghatározásáról.  Az  új  intézményvezető  jogszabályi  felhatalmazás  szerint,
munkáltatói egyedi döntés alapján Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó 2021. szeptember 1-je
óta.
Az  orvosokkal  a  feladat-ellátási  szerződések  módosítása  folyamatos  volt  a
beérkezett kérelmek alapján a nyári időszakban is. A betöltetlen háziorvosi (9.,15.
számú felnőtt, 11. 14. számú gyermek) körzetek ellátása folyamatos volt.

2021.  június  15.  napjától  ügyféltámogató  pont  került  kialakításra  DMJV
Önkormányzatánál, amely segítséget nyújt azon lakosok számára, akiknek technikai
okok  miatt  nem  sikerült  regisztrálni  a  www.vakcinainfo.gov.hu oldalra,  annak
érdekében, hogy aki szeretne regisztrálni, de önállóan nem tud, érdemi támogatást
kapjon. A már érvényes regisztrációval rendelkezők számára, az általuk választott
oltóanyagra  való  időpontfoglalásra  a  www.eeszt.gov.hu oldalon  nyílik  lehetőség,
melyhez az ügyféltámogató ponton szintén segítséget nyújt az Önkormányzat.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. június 21-e és 2021. augusztus
13-a között lebonyolította a 8 hetes napközis tábort. Igazgató asszony beszámolója a
tájékoztató mellékletében megtalálható. 

http://www.eeszt.gov.hu/
http://www.vakcinainfo.gov.hu/


Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:

1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA

A Humán Szolgáltatási  Főosztály  Szociális  Osztály  szociális-igazgatási  ügyintézői
2021. 07. 01. napjától 2021. 08. 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

618 8 232 858

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK

A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály utalványozással foglalkozó ügyin-
tézői 2021. 07. 01. napjától 2021. 08. 31. napjáig  az alábbi támogatási összegek
utalványozásáról intézkedtek:

Ft-ban

Megnevezés Teljesítés 

Kötelezettségvállalás megnevezése: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete alapján

7. számú melléklet 10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 

KÖTELEZŐ FELADAT

Helyi lakásfenntartási támogatás 2 820 000

Gyógyszerköltség támogatás 3 570 000

Étkezési-ruházati támogatás 480 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Gyermeknevelési támogatás 555 000

Születési támogatás 125 000

Iskolakezdési támogatás (1. oszt. és 9. oszt.) 315 000



Iskolakezdési támogatás (ált. isk. 2-8. évf.) 240 000

Gondozási támogatás 70 000

Kórházi ápolás utáni támogatás 140 000

Rendkívüli települési támogatás 0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Időskorúak támogatása 0

Albérleti támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 408 000

Összesen 8 723 000

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 biztosította 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 52 kiskorú gyermek törvényes képviselője ké-
relmezte. 

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 biztosította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingye-
nes 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 az alábbi helyszínen:

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

4. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZ-
BELI TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § 

- (1) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-
jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alapösszegű pénzbeli támoga-



tást, jelenleg 6.000,-Ft-ot folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az augusztus
1. időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a Gyvt. 67/A. §-ban
foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

- (2) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendsze-
res  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultsága  a  gyámhatóság  határozata
alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
emelt összegű, jelenleg 6.500,-Ft pénzbeli támogatást folyósít.

2021. augusztus hónapban 187 gyermek részére (182 kiskorú és 5 nagykorú) 6.000,-
Ft, valamint 153 gyermek részére (148 kiskorú és 5 nagykorú) 6.500,-Ft támogatást
folyósítottunk összesen 2.116.500,-Ft összegben, mely összeget a Magyar Állam-
kincstár - az önkormányzat Önegm rendszeren keresztül megküldött igénylése alap-
ján - 2021. 08. 15. napjáig az önkormányzat részére átutalta. 

A támogatás folyósítása a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdés a) pontja
alapján 2021. 08. 25. napjáig igazolható módon minden jogosult számára megtörtént.

Közgyűlési Osztály tevékenységére vonatkozó információk:

A Fejér Megyei kormányhivatal az FE/02/676-4/2021., FE/02/532-2/2021., 
FE/02/643-1/2021., FE/02/531-11/2021. ügyiratszámon indított törvényességi 
felügyeleti eljárásokat lezárta.



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. (IX.16.) 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, továbbá átruházott hatáskörben meghozott
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2021. augusztus 9.

  Pintér Tamás
  polgármester
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