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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  befejeztük.  A  kivitelező  konzorcium  jótállási
biztosítékának  visszafizetése  2021.09.23-ai  nappal  megtörtént.  A  felhatalmazó
leveleket 2025.07.18-án lehet visszavonni.  A létesítményt a támogatási szerződés
szerint az átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától (2019.07.24.) számítva a
vonatkozó tulajdon joga megszűnéséig, de legfeljebb 15 évig fenn kell tartani, azaz
2034.07.24-éig fenntartási időszak van. A Támogatással kapcsolatos iratokat és a
Támogatást  alátámasztó  bizonylatokat  teljeskörűen  a  záró  beszámoló  általi
jóváhagyástól  (2021.05.27)  számított  10  évig,  azaz  2031.05.27-éig  pedig
teljeskörűen és hiánytalanul meg kell őrizni.

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  egyszer  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  eredményeképp  megkötésre  került  az  új  szerződés
(2021.09.12.) 2021.09.16-17-án lezajlottak a szeptemberre tervezett rendezvények.
(interaktív  klímavédelmi  előadás  és  tájékoztató  előadás).  Konzorciumi  egyeztetés
zajlott  (2021.10.05.). Az októberi,  novemberi  programok előkészítése folyamatban



van  (Tájékoztató  előadások  2  és  3  alk.),  akárcsak  az  1.  időközi  elszámolás
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.  A  veszélyhelyzet  e  projekt
megvalósítását  is  ellehetetlenítette. Megvalósítási  időszak  immár:  2020.08.16-
2022.12.22,  hosszabbításról  és  teljes  átütemezésről  szóló  módosítási  kérelem
alapján hatályba lépett a Támogatói Okirat 1. módosítása 2021.08.31-én.
Folyamatosan  dolgozik  a  klímastratégiát  készítő  vállalkozó,  megkezdődött  a  4
szakaszból álló társadalmasítás is (https://dunaujvaros.hu/klimastrategiai_kerdoivek.
Jelenleg az 1. szakaszban, a 2. szakasz október közepe). Továbbá egyeztetett  a
Fejér Megyei Kormányhivatallal.
A médiamegjelenések lebonyolítása tárgyú ismételt beszerzés eredményeképpen a
nyertes ajánlattevővel megtörtént a szerződéskötés 2021.09.12-én.

Az  iskolásokat,  városlakókat  érintő  pályázatok  kapcsán  a  rajz,  fotó  és  plakát
versenyben eredményhirdetés történt. Jutalmaztuk a résztvevőket és díjaztuk az első
3 helyezettet és a különdíjasokat. Az illusztrált klímavédelmi pályaművek beküldését
hirdető pályázat 2022.01.31-jéig tart.  2021.07.31-én és 2021.09.22-én lezajlott a 2
alkalomból álló klímavédelmi akciónap a DUE Campusán és a Petőfi ligetben. Az
további őszi programokról konzorciumi egyeztetés történt a DFA-val 2021.10.05-én.
(Zöld nap és klímavédelmi előadás) A rendezvényekhez kapcsolódó személyi jellegű
megbízási szerződések előkészítése folyamatban.

A támogatási  előleg folyósításának 15 hónapos határideje lejárt  2021.09.30-án, a
kapcsolódó kifizetési igénylés benyújtásra került 2021.09.30-én.

A  fenti  két  projekt  elválaszthatatlan  egymástól,  megvalósításuk  párhuzamosan
történik.

A szeptember elején az ITM Minisztérium és az IFKA gondozásában megjelent a
„Tisztítsuk meg az országot!” 2021. I. ütem megnevezésű, illegális hulladéklerakók
felszámolását  célzó  pályázat  Városüzemeltetési  Osztály  és  a  Környezetvédelmi
Osztály  közreműködésével  előkészítésre  került,  határidőben  benyújtottuk
(2021.09.14.). A hiánypótlási feladatokat is teljesítettük, 2021.10.04-én benyújtásra
került.

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2016.09.01-jén megkötött TOP-MVP közfeladat
ellátási  szerződés  meghosszabbításra  került  2023  végéig.  Október  elején
kifizetésre került a 2021. évi ellentételezési keretösszeg, a DV N Zrt. részére pedig
az  újabb  7  éves  projektidőszakra  (2021-20217,  TOP  Plusz)  vonatkozóan
előkészítési  feladatok  tárgyában  megkötött  támogatási  szerződés  alapján  a  2.
támogatási részlet.

Egészségügyi intézmények felújítására újraosztás révén állami támogatás érkezett,
ennek  felhasználási  terve  kapcsán  merültek  fel  soron  kívüli  feladatai  a
Városüzemeltetési Osztálynak, az Intézményigazgatási Osztálynak és a Főépítészi
és  Pályázati  Osztálynak:  az  a  döntés  született,  hogy  a  Petőfi  utcai  rendelő
felújítására kívánja felhasználni az önkormányzat a támogatást.

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:

Az  Aprók  Háza,  Napsugár  Tagóvodák  felújítását  célzó  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-
00002  projekt  kapcsán  a  Magyar  Államkincstár  szabálytalansági  döntés
jogkövetkezményeképpen  36.333.435,-  Ft  visszafizetési  kötelezettséget  állapított
meg  (előleg  terhére  nem  elszámolható  költségek).  Az  önkormányzat  12  havi
részletfizetési  kérelme  jóváhagyásra  került,  a  törlesztés  időszaka  2021  október–
2022.  szeptember  lesz,  az  első  részlet  2021.10.31-éig  esedékes.  A  teljesítések
előkészítése és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás folyamatban van.

Az Aprók  Háza,  Napsugár  Tagóvodák  energetikai felújítását  célzó  TOP-6.5.1-15-
DU1-2016-00004  projekt  zárása  kapcsán  a  MÁK  1.641.539,-  Ft  visszafizetési
kötelezettséget  állapított  meg  (előleg  terhére  nem  elszámolható  költségek).  A
teljesítés előkészítése és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás folyamatban
van. Határideje 2021.10.23.

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, ez miatt szükségessé vált a tervezési
feladatok  ellátására  kötött  szerződés  módosítása  2021.11.30-ra.  Időközi  kifizetési
igény előkészítése zajlik. TSZ módosítás folyamatban.

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, ez egy másik ütemben valósulhatna meg. 

A  TOP-6.5.1-16-DU1-2018-0001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai
fejlesztése  projekt  kapcsán  keletkezett  maradványösszeg  (2 869 113  Ft)
visszavezetésre került az önkormányzatnak.

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP  projekt  kapcsán
szeptemberben elfogadásra került a 2021. februári helyszíni ellenőrzés során készült
intézkedési  tervben  foglaltak  teljesítése.  2021.09.28-ával  hatályba  lépett  a
Támogatási  Szerződés  8.  módosítása.  Továbbra  is  zajlik  a  záró
elszámolás/beszámoló ellenőrzése. 

A  MVP  -  „Fürdőpark  kialakítása” projektelem  kapcsán  a  termálkút  kivitelezés
műszaki átadás-átvétele 2021.10.04-én befejeződött. (megkezdődött 2021.09.06-án)

Folyamatban van a 2022. évi költségvetési előirányzatok tervezése.

Folyamatos  volt  a  nyilvántartások  vezetése,  az  adatszolgáltatások,  beszámolók
készítése, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása. 



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.  szeptember  8.  napjától  2021.
október 12. napjáig terjedő időszakban összesen 2 alkalommal (2021. október 4-én
93 µg/m3 és október 5-én 65 µg/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Ezeken a
napokon kívül  nem volt  egészségügyi  határérték túllépés.  A PM10 szálló por napi
átlagkoncentrációjának mért értéke a vizsgált időszakban egyszer, 2021. október 4-
én (93 µg/m3) a füstköd tájékoztatási küszöbértéket (75 µg/m3) is túllépte. Mivel a
küszöbérték átlépés időintervalluma nem érte el a 48 órát, a jogszabály értelmében
nem volt szükség a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának elrendelésére. A riasztási
(100 µ/m3) küszöbértéket egyszer sem érte el a PM10 szálló por koncentrációja. A
benzol  24  órás  átlagkoncentrációja  2021.  október  4-én  10,5  µg/m3 volt,  ez
kismértékben  meghaladta  a  10  µg/m3 egészségügyi  határértéket.  A  többi,
városunkban mért légszennyező anyag 24 órás átlagkoncentrációja nem érte el az
egészségügyi határértéket.

Az országos környezetvédelmi hatóságtól megérkezett a polgármesteri hivatal EMAS
Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének a 2020. lezárt évről szóló
hitelesített  Környezetvédelmi  Nyilatkozatát,  valamint  a  nyilvántartásba  vétel
meghosszabbítását  jóváhagyó  határozat,  jelenleg  a  nyomdai  és  elektronikus
kiadásán dolgozunk.

A 2021. évben már 22. alkalommal megrendezett „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási  verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására 2021.
október 11-én 14 órától került sor a Városháza „C” szárnyában lévő házasságkötő és
rendezvényteremben. Az okleveleket és a díjakat ünnepélyes keretek között Mezei
Zsolt és Barta Endre alpolgármester urak adták át. Ebben az évben a július 30-ai
beadási határidőre 62 pályázó összesen 69 db pályázatot nyújtott be (volt, aki több
kategóriában  is  nevezett).  A  beadott  virágosítási  pályázatokat  a  nyár  folyamán
helyszíni bejárás során a zsűri kiértékelte és megállapítottuk a helyezési sorrendet. A
verseny  során  az  első  három  helyezetteket  díjaztuk.  Indokolt  esetekben
kategóriánként több második és harmadik helyezést is kiadtunk. Különdíjban azokat
a versenyzőket részesítettük, akik a korábbi két évben első helyezést értek el, és
ezúttal is rendkívül színvonalasnak bizonyult az általuk virágosított helyszín. Azoknak
a  pályázóknak,  akik  már  5,  10,  15  illetve  20  éve  folyamatosan  részt  vesznek  a
virágosítási versenyen, jubileumi díjjal és emléklappal köszöntük meg munkájukat.
2021.  évben  5  új  pályázó  is  csatlakozott  versenyünkhöz.  Nekik  „első  fecske”
elnevezésű  ajándékokkal  kedveskedtünk.  A  helyezést  el  nem  érő  pályázóknak
oklevéllel  és  kis  értékű  növény  ajándékkal  köszöntük  meg  a  versenyen  való
részvételt. A „Virágos Dunaújvárosért” lakossági virágosítási versenyre összesen 8
kategóriában lehetett nevezni. A díjak minden esetben virág és növényajándékok és
oklevelek voltak.

2021. évben szeptember 16-22-ig ismét megrendeztük az Európai Mobilitási Hetet és
Autómentes  Napot,  a  járványügyi  szabályok maradéktalan  betartásával,  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  indítottuk.  Az



akcióhoz  zsákokat  és  kesztyűket,  valamint  az  összegyűjtött  hulladék  ingyenesen
történő elszállíttatását biztosítottuk. 
Szeptember 16-án, a Dunaújvárosi Egyetemen interaktív játékos előadást tartottunk
öt  előadóval,  ahol  az  energiahatékonyságról,  megújuló  energiáról,  energiaigény
csökkentésével  kapcsolatos  témákról  volt  szó.  Az Egyetem interaktív  kiállítása  is
megtekinthető volt, ahol Dr. Horváth Miklós a Műszaki Intézet igazgatója bemutatta a
működését a Stirling-motornak, Szélerőmű modellnek, Napmotornak, Szupravezető
kvantum levitációnak. A Campus túrán az egyetem épületeinek energia hatékonyság
növelésében szerepet játszó megoldásait tekinthették meg az érdeklődők. Nagy volt
az érdeklődés kb. 500 fő vett részt a rendezvényen.

Szeptember  17-én  Tájékoztató  előadás  volt  a  Polgármesteri  Hivatal  VII.  emeleti
tárgyalójában,  ahol  a  megújuló  energiaforrásokról,  az  energiatudatosságról  és  a
környezetbarát közlekedésről lehetett előadásokat hallgatni.

Szeptember 18-án egy időben két helyszínen is voltak rendezvények. Az újtelepen a
lakosság veszélyes hulladékgyűjtési akció keretében leadhatta hulladékát. A Dózsa
György térről pedig a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futása indult. Rengeteg
érdeklődő volt ezeken a programokon is, a két helyszínen összesen több mint 1000
fő jelent meg.
Szeptember  21-én  a  Városháza  téren  „Hivatali  Zöld  Napot”  tartottunk  melyen  a
lakosságnak  és  a  dunaújvárosi  iskolák  tanulóinak  bemutattuk  a  hivatali
környezetvédelem  érdekességeit,  elsősorban  a környezetvédelmi  csoportunk
munkáját.  Ismeretterjesztő  interaktív  bemutatónk  során  nagy  hangsúlyt  kapott  az
ésszerű  környezethasználat  valamint  a  környezettudatos  közlekedés,
energiatudatosság,  a  klímavédelem  a  hulladékgazdálkodás,  a  szemetelés  elleni
küzdelem is. A zajmérés jogi és gyakorlati hátteréről,  a zajszintmérő műszerről,  a
felszíni vizek vizsgálatához használt spektrofotométerről és mikroszkópról, valamint
a  légszennyezési  adatok  beérkezéséről  és  kezeléséről  kaptak  tájékoztatást  az
érdeklődők. Továbbá előkészített vízmintát vizsgálhattak meg a hivatal műszereinek
a  segítségével,  gyakorolhatták  a  „labormunka”  alapjait.  Mikroszkóp  segítségével
apró, szabad szemmel nem látható egy- és többsejtű vízi  élőlényeket figyelhettek
meg. Környezetvédelmi, klímavédelmi és energiatudatossági totókat, rejtvényeket és
kérdőíveket tölthettek ki. Az ügyesek ajándékot illetve környezeti állapotunkról szóló
tájékoztató kiadványt kaptak. Közel 100 fő érdeklődő jelent meg a programon.

Szeptember 22-én a Petőfi ligetben megrendeztük az Európai Autómentes Nap és
Klímavédelmi  Akciónapot,  melyen  totókat,  teszteket,  kérdőíveket  lehetett  kitölteni
ajándékokért. A résztvevők kipróbálhatták a kerékpáros ügyességi pályát kis értékű
kerékpáros  ajándékokért.  A  kreatív  állomáson  a  „Hulladékból  érték”  mottója  alatt
lehetett  különböző  tárgyakat,  plakátokat,  játékokat  készíteni.  A  Dunaújvárosi
Egyetem is standot állított érdekes kísérletekkel, bemutatóval, amit ki is próbálhattak
a diákok. Továbbá elektromos biciklivel ügyességi pályán lehetett végig menni. 
Ezen  a  napon  a  korábbi  hagyományoknak  megfelelően  a  Volánbusz  Zrt.
térítésmentesen  biztosította  Dunaújvárosban  a  helyi  autóbuszos  közlekedést.  Az
Európai Mobilitási Héten és Autómentes Napon összesítésünk szerint összesen kb.
3000 fő vett részt.



Városüzemeltetési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A Felső-Dunaparti részen elkészültek a napelemes lámpák telepítési munkái. 1 db
napelemes lámpa telepítése a Hold u. mögötti Interspar Áruházhoz vezető járda mel-
lé.

Zöld területek tekintetében:

- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés.

- Kaszálási munkák

- Rágcsálók elleni védekezés

- Növénykazetták gyommentesítése

- Köztéri platán és gesztenyefák kártevői elleni permetezés

- Hársfa ültetés a Vasmű úton

Elkészült a zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadékcsatornák javítása, karban-
tartása terhére a Budai N. A. út árokkészítése, áteresz tisztítása.

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

„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.
A közbeszerzési eljárás az EKR-ben került megindításra és lebonyolításra a DV N
Zrt.  közreműködésével. Az ajánlatok bontására 2021. augusztus 17. napján került
sor,  mely  határidőig  3  ajánlat  érkezett.  Az  ajánlatok  érvényességi  szempontból
történő áttekintését  követően,  hiánypótlási  felhívás került  megküldésre.  A hiányok
pótlására előírt határidőn belül valamennyi felhívott ajánlattevő eleget tett, az általuk
benyújtott hiánypótlások az előírt feltételeknek megfeleltek.
A közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 816/2021. (IX.16.) határozatával döntött.
A szerződés aláírására 2021. október 1. napján sor került.

„Dunaújváros  közigazgatási  területén  köztisztasági  feladatok  ellátása  és
nyilvános illemhely üzemeltetése”
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  862/2021.  (X.07.)
határozatával  „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása
és  nyilvános  illemhely  üzemeltetése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását
határozta el.
A közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül megindításra és lebonyolításra a DV N
Zrt.  közreműködésével,  az  eljárást  megindító  hirdetmény  közzétételének
kezdeményezésére 2021. október 11. napján sor került.



Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:

1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA

A Humán Szolgáltatási  Főosztály  Szociális  Osztály  szociális-igazgatási  ügyintézői
2021. 09. 01. napjától 2021. 09. 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

534 0 67 601

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK

A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály utalványozással foglalkozó ügyin-
tézői 2021. 09. 01. napjától 2021. 09. 30. 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 1 842 000

Gyógyszerköltség támogatás 1 564 000

Étkezési-ruházati támogatás 420 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Gyermeknevelési támogatás 555 000

Születési támogatás 0



Iskolakezdési támogatás (1. oszt. és 9. oszt.) 345 000

Iskolakezdési támogatás (ált. isk. 2-8. évf.) 468 000

Gondozási támogatás 25 000

Kórházi ápolás utáni támogatás 90 000

Rendkívüli települési támogatás 0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Időskorúak támogatása 0

Albérleti támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 5 309 000

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.)
Korm. rendelet (továbbiakban: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) 13/A. § (3) bekez-
dése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021.
évi  szünidei  gyermekétkeztetés  biztosításáról  szóló  124/2021.  (II.  18.)  határozata
alapján a 2021. évben, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg
főétkezést biztosít  a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű
kiskorú gyermekek részére.

A 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 a 2021. évi őszi-téli szünidő alatt az arra jogosult kiskorú ál-
talános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata.

A 2021. évi őszi-téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 308 jogosult rászoru-
ló kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell. 

Az őszi-téli szünidei ingyenes étkeztetést 2021. 10. 08. napjáig 24 kiskorú gyermek
törvényes képviselője kérelmezte. 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló, az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI.
8.) EMMI rendelete alapján a 2021/2022. tanévben

- az őszi szünet 2021. október. 25. napjától 2021. november 1. napjáig (5 munka-
nap),

- a téli szünet 2021. december 22. napjától 2022. január 2. napjáig (7 munkanap),

mely munkanapokon 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.
biztosítja az alábbi helyszínen:

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

Egyéb információk: 

A  tájékoztató  mellékletében  találhatók  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 2021. szeptember 16. napján tartott nyílt ülésen feltett
képviselői kérdésekre adott válasz:

Cserna Gábor képviselő úrnak:
- fürdőpark kialakítása

Lőriczi Konrád képviselő úrnak:
- Batsányi utcai játszóterek takarítása
- Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca és Szórád Márton út mögötti parkban 

található járda felújítása

Orosz Csaba képviselő úrnak:
- Baracsi úti Arborétum



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. (X.21.) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes 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. október 15.

  Pintér Tamás
  polgármester
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