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

2021. október

A Főépítészi és Pályázati Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A Vasmű út felújítását célzó hazai finanszírozású projekt kapcsán a 2021. január
végén  a  menedzsment  által  benyújtott  beszámolót  és  elszámolást  a
Belügyminisztérium 2021.10.22-én kelt levelével elfogadta.

A  GINOP-7.1.6-16-2017-00007  A  Dunai Limes magyarországi  szakaszának
turisztikai fejlesztése projekt  kapcsán keletkezett maradványösszeg (2 500 315 Ft)
visszavezetése  november  közepén  megtörténik  az  önkormányzatnak  (kérelmünk
leadva).

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,  2021.09.14-én  benyújtott,
2021.10.04-én hiánypótolt pályázatot nem támogatták a 2021.11.05-én közzétett lista
szerint.

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. 
Konzorciumi egyeztetés zajlott 2 alkalommal (2021.10.05., 2021.11.04.) A novemberi
programok  előkészítése  folyamatban  van  (Tájékoztató  előadások  2  és  3
alkalommal). A szükséges programterv, sajtó, meghívó dokumentumai előkészítve. A
rendezvény  megtartására  kijelölt  dátumok:  2021.11.18  vagy  2021.11.25.  A
szükséges  előadók,  szakmai  résztvevők  személyi  jellegű  megbízási  szerződései
megkötve: 2021.10.18-án. Folyamatban van 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: 2020.08.16-2022.12.22.
Folyamatosan  dolgozik  a  klímastratégiát  készítő  vállalkozó,  megkezdődött  a
társadalmasításhoz  szükséges  4.  munkaszakaszból  álló  kérdőívek  elkészítése  is.
Jelenleg a 0. 1. és a 2. szakaszhoz kapcsolódó kérdőívek készültek el.  Továbbá
egyeztetett a Fejér Megyei Kormányhivatallal.

Konzorciumi egyeztetés zajlott 2 alkalommal (2021.10.05., 2021.11.04.) A novemberi
programok  előkészítése  folyamatban  van.  2021.11.10-én  bonyolítunk  le  több
rendezvényt  is:  Zöld  nap  klímavédelmi  szekció  és  klímavédelmi  előadások
megrendezése. Szükséges  személyi  jellegű  megbízási  szerződés  megkötése:
2021.10.29.



Az  illusztrált  klímavédelmi  pályaművek  beküldését  hirdető  pályázat  2022.01.31-ig
tart.  A résztvevőknek és a díjazottaknak ajándékok, jutalmak beszerzési feladatok
előkészítése már zajlik.
A támogatási előleg folyósításának 15 hónapos határideje lejárt 2021.09.30-án, így
az  1.  időközi  kifizetési  igénylés  benyújtásra  került  2021.09.30-én.  Hiánypótlás
érkezett: 2021.10.11, melyet elkészítettünk, beküldve: 2021.11.02-én. Az elszámolás
elfogadása folyamatban.
Januári- Februári rendezvények előkészítése folyamatban. (Tanulmányi versenyek,
Jó gyakorlatok, klímavédelem házhoz megy)

A  fenti  két  projekt  elválaszthatatlan  egymástól,  megvalósításuk  párhuzamosan
történik.

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,  jelen  levélben  a  kiemelt  események  olvashatóak  az
alábbiak szerint. 

A TOP/MVP Projektek kapcsán a vizsgált időszakban kiemelendő:

Az  MVP-Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése  projektben  a  rekreációs  célú
fejlesztés, ill. a kikötő, úszómű kapcsán a tervezés lezárult (engedélyes- és kiviteli
terv), a kivitelezés véghatárideje 2021.12.31.

Az  Aprók  Háza,  Napsugár  Tagóvodák  felújítását  célzó  TOP-6.2.1-15-DU1-2016-
00002  projekt  kapcsán a  MÁK 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
1. részlet átutalásra került 2021.10.29-én.

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
visszautalás megtörtént 2021.10.22-én.

A Zengő-Bongó és Hétszínvirág Tagbölcsődék épületeit  érintő TOP-6.2.1-19-DU1-
2019-00001  „Dunaújvárosi  Bölcsődék  fejlesztése” projektben  az  építési
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése van folyamatban (DVN Zrt.). A teljesítési
határidő ismételt módosítására van szükség, javasolt dátum 2021.12.31. Ezt követi
majd  a  közbeszerzési  eljárás  indítása.  Új  fizikai  zárása  a  projektnek  immár
2022.12.31.

A  TOP-6.3.3.-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése projektben
a  kivitelezés  megkezdéséhez  szükséges  vízvezetési  szolgalmi  jog  alapítására
kérelmet nyújtottunk be, melynek elbírálása a vízügyi hatóság által lezárult. A 126 db
magántulajdonossal a szolgalmi jogok rendezése még zajlik.

A  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése
Dunaújvárosban  c. projektben  a  szakmai  tartalom  leszűkítése  -  3  célterületre
korlátozása  –  folyamatban,  ehhez  a  megvalósíthatósági  tanulmány  és
dokumentumainak  átdolgozását  megkezdte  menedzsment,  aminek  megfelelően  a
Támogatási  Szerződés  meghosszabbítása  is  benyújtásra  került.  A  célterületi



szakmai vezető részt vett a Könyvtári Intézet által szervezett tanfolyamon (kötelező
elem). Az újabb továbbképzési felhívásának eleget téve folyamatban van egy újabb
regisztráció,  a megfelelő  prominens személy fogja az újabb képzést elvégezni.  A
projektmenedzsment  szervezet  is  delegált  egy  kollégát  a  sikeres  teljesítés
érdekében.

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.  október  12.  napjától  2021.
november 8. napjáig terjedő időszakban összesen egy alkalommal (2021. október
26-án: 76 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 26-
án (76 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 haladta meg a PM10 szálló por koncentrációja.
A többi,  városunkban mért  légszennyező anyag 24 órás átlagkoncentrációja  nem
érte el az egészségügyi határértéket.

A Dunaújvárosi Egyetem Tudományos Hét rendezvényén a Természettudományi és
Környezetvédelmi,  valamint  a  Fenntarthatóság  szekciókban  a  környezetvédelmi
vezető ügyintéző két  tudományos előadást  tartott  Dunaújváros környezetvédelmét
érintő témákban.

A KEHOP 1.2.1. „Élhető éghajlatért” pályázat keretében 2021. november 10-én „Zöld
Nap”  néven  megrendezett  klímavédelmi  szekcióban  a  környezetvédelmi
munkatársaink  összesen  nyolc  ismeretterjesztő  előadást  tartottak,  elsősorban
középiskolás  diákoknak.  Ugyanezen  a  napon  a  „Klímavédelmi  előadások
kísérletekkel” programban pedig két bemutatót is tartottak az érdeklődők számára.

Városüzemeltetési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

A közvilágítási lámpák cseréje megkezdődött. A kátyúzási munkálatok folyamatosan
zajlanak. A falevelek gyűjtése, az utak takarítása folyamatos.

Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 3. 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,
759/2021,  (VII.15.)  határozatával  pedig  annak  2.  számú  módosítását.  Az  újabb
módosítását egyes eljárások időbeli  ütemezése, továbbá 2021. évben megindítani
kívánt eljárások feltüntetése, valamint egy tervsor törlése tette szükségessé. 



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  861/2021.  (X.07.)
határozatával támogatta a közbeszerzési terv 3. számú módosítását.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
3.  számú  módosítása  az  EKR-ben,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata honlapján történő publikálásának kérése 2021. október 20. napján
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. 
Az ajánlatok bontására 2021. szeptember 27. napján került sor, mely határidőig 3
ajánlat  érkezett.  Az  ajánlatok  érvényességi  szempontból  történő  áttekintését
követően, hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés került megküldésre.
A közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 875/2021. (X.21.) határozatával döntött.
A szerződéskötési moratórium lejártát követően a szerződés legkorábban 2021. no-
vember 5. napján megköthető, a legkésőbbi szerződéskötési dátum 2021. november
24. napja figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.
A szerződés aláírása folyamatban van.

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  876/2021.  (X.21.)
határozatával  „Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni
védekezési munkák ellátása” 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 közzétételére 2021. október
27. napján sor került, az ajánlattételi határidő: 2021. november 12. 10:00 óra.

Dunaújváros  Megyei  jogú  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési
Szabályzatának 2. számú módosítása
A Közbeszerzési  és Bíráló  Bizottság eljárási  szabályainak pontosítása érdekében
indokolttá  vált  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  közbeszerzési  szabályzatának
módosítása.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  926/2021.  (X.21.)
határozatával  támogatta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
közbeszerzési szabályzatának módosítását.

Humán  Szolgáltatási  Főosztály  Intézményigazgatási  Osztályhoz  kapcsolódó
információk:

Egészségügy

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  605/2021.  (VI.2.)  határozata  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  749/2021.  (VII.15.)
határozata alapján a háziorvosi, és házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, mint
az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.



törvény  13.  §  4.  pontban  meghatározott  kötelezően  ellátandó  feladatát  az
Egészségmegőrzési  Központ  egészségügyi  szolgáltató látja el  2021. november 1.
napjától.
A  helyettesítéssel  ellátott  betöltetlen  háziorvosi  körzetekre  vonatkozóan  az
Egészségmegőrzési  Központ  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedéllyel rendelkezik, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződést az intézmény
megkötötte. 
Minden szükséges jogosultság rendelkezésre állt határidőre, a körzetekben használt
betegnyilvántartó programok átállítása is megtörtént, továbbá a lakosság részére is
rendelkezésre  álltak  az  információk  az  új  helyettesítő  orvos  személyéről  és  a
megváltozott rendelési időről.
A feladat-átvállalás zavartanul lezajlott, biztosított volt a betegellátás biztonsága. 

Kultúra

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Kultúráért  Felelős  Államtitkársága  levélben
tájékoztatta Polgármester urat, hogy a VI/2119/2020 ügyiratszámon kötött támogatói
okirat  keretében  megítélt  184.000.000,-,  azaz  száznyolcvannégy-millió  forint
támogatásról  szóló  beszámolót  mind  szakmai,  mind  pénzügyi  szempontból
elfogadta. 

Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:

1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA

A Humán Szolgáltatási  Főosztály  Szociális  Osztály  szociális-igazgatási  ügyintézői
2021. 10. 01. napjától 2021. 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

238 0 66 304

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK

A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály utalványozással foglalkozó ügyin-
tézői 2021. 10. 01. napjától 2021. 10. 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 1 692 000

Gyógyszerköltség támogatás 1 844 000

Étkezési-ruházati támogatás 350 000

Hátralékkezelési támogatás 0

Gyermeknevelési támogatás 270 000

Születési támogatás 75 000

Iskolakezdési támogatás (1. oszt. és 9. oszt.) 30 000

Iskolakezdési támogatás (ált. isk. 2-8. évf.) 198 000

Gondozási támogatás 50 000

Kórházi ápolás utáni támogatás 70 000

Rendkívüli települési támogatás 0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Időskorúak támogatása 0

Albérleti támogatás 0

Első újszülött támogatása + járuléka 0

Összesen 4 579 000

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  Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros tagbölcsődéi a tavaszi, őszi és téli szünet ideje alatt nem
tartanak zárva. Az ingyenes szünidei étkeztetést a 2021. évi őszi-téli szünidő alatt az
arra jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermekek részére Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

A 2021. évi őszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről  308 jogosult rászoruló
kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett. 

Az őszi szünidei ingyenes étkeztetést 27 kiskorú gyermek törvényes képviselője ké-
relmezte. 

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) tartott,

amely munkanapokon biztosította 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 alapján
- megkötött szerződés szerint az őszi szünidei étkeztetést a 2021. évben a Family
Faloda Kft. biztosította az alábbi helyszínen:

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



4. Adatszolgáltatás

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.

2021. 10. 21. napján a kért adatok rögzítése a KIR rendszerben megtörtént.

Egyéb információk: 

A  tájékoztató  mellékletében  találhatók  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése 2021. október 7.  napján tartott  rendkívüli nyílt  ülésen
feltett képviselői kérdésre adott válasz:

Gombos István képviselő úrnak:
- Százszorszép lakótelep és Táborállás csapadékvíz elvezetési problémák

Továbbá  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése 2021.
október 21. napján tartott nyílt ülésen feltett képviselői kérdésre adott válasz:

Gombos István képviselő úrnak:
- mozgáskorlátozott parkolók

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. (XI.18.) 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. november 12.

  Pintér Tamás
  polgármester
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