TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről,
és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról
A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály tevékenységéhez
kapcsolódó információk:
Szabó Imre városi főépítész január 7-én a polgármesteri hivatal dísztermében tartott 2 lakossági fórumot, amelyeknek a témája a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának egyeztetési anyagának véleményezése, a helyi
építési szabályzat parkoló építési szabályainak felülvizsgálatával kapcsolatos módosításról
szóló egyeztetési anyag véleményezése, valamint a Hamburger Hungária Kft. telephelyének
tervezett bővítésének (0172/19, 0173/2 és 0174 hrsz-ú telkek) településrendezési eszközei
módosításáról szóló egyeztetési anyag véleményezése. Továbbá a lakossági fórumon belül
megtartásra került a DRV Zrt. vízvezetékének nyomvonalával érintett zártkertek Lebukipataktól északra eső telkeinek hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló
előzetes lakossági fórum.
A résztvevők több javaslatot is tettek. A lakossági fórumon részt vettek a tervezők és a Hamburger Hungária Kft. képviselője is.

A Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése kapcsán a 2019.11.13-án kelt
beszámolóban rögzítettek állnak fent.
Kézilabda Akadémia fejlesztése tárgyában a Csarnok épületre és a Kollégium
épületére külön-külön kiírt, kiviteli tervek elkészítésére és kivitelező kiválasztására a
feltételesen megindított közbeszerzések lezárultak.
A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" pályázat
kapcsán a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban.
A 2019. évi Helyi közösségi közlekedés támogatását célzó pályázat kapcsán egyeztetés
van folyamatban a szolgáltató jogutódjával, a Volánbusz Zrt.-vel a támogatás átadását,
elszámolását rögzítő megállapodásról.

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.
Folyamatos volt a pályázati lehetőségek figyelése, a nyilvántartások
adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése, valamint
gazdasági feladatok ellátása. Aktuális feladat a 2019. pénzügyi év
költségvetési előirányzatok éves teljesítésének vizsgálata, valamint
költségvetés tervezése.

vezetése, az
a pénzügyizárása és a
a 2020. évi
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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 a 2019. december 11-től 2020. január
14. napjáig terjedő időszakban, a utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta összesen
8 alkalommal (2019. december 16-17-én: 55 és 68 mikrogramm/m 3, december 2021-én: 61 és 93 mikrogramm/m3, 2020. január 8-án 9-én, 10-11-én: 60, 62, 62 és 51
mikrogramm/m3) lépte túl az egészségügyi határértéket. Ezek közül csak a december
21-ei 93 mikrogramm/m3 szállópor koncentráció haladta meg a füstköd tájékoztatási
küszöbértéket, de mivel csak egy napig tartott, így a jogszabály alapján nem volt
szükség a szmoghelyzetről szóló tájékoztatás kiadására. A többi, összesen 7 db 24
órás egészségügyi határérték túllépés nem érte el a füstköd tájékoztatási, illetve
riasztási küszöbértéket. A PM10 szálló por más légszennyező anyagok 24 órás
átlagkoncentrációja és a vizsgált időszak többi részében nem érték el az
egészségügyi határértéket. Az ország más településein a 2020. január 8-13-ig tartó
időszakban főleg a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhetően gyakoriak
voltak a jogszabály szerinti szmoghelyzetről szóló tájékoztatások. Dunaújvárosban
viszont egyelőre nem volt szükség erre a vizsgált periódusban. A jelenlegi időjárási
viszonyok, a gyakori ködös, párás idő, a gyenge, leszálló légmozgás és az ennek
következtében kialakuló inverziós tényezők ország szerte nagyon kedveznek a
füstköd, szmog kialakulásának.
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeken végzett munkájáért
2019. évben is a „Legjobb szervező díj” elismerésben részesült Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mely elismerést már negyedik alkalommal nyerte el. A
díjjal járó oklevelet és jutalom kerékpárt Budapesten az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkártól
vehették át a szervezők képviseletében a polgármesteri hivatal környezetvédelmi
szakcsoportjának munkatársai az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2019.
december 16-án megtartott záró rendezvényén. A záró rendezvényen a szervezők
felkérésére előadást is tartottunk az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
dunaújvárosi tapasztalatairól.
2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 1 125 000,- Ft rendkívüli
támogatást nyert az önkormányzat az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
megrendezésére, melyről az elszámolást a napokban rendben elfogadták. A
rendkívüli támogatás önkormányzati számlára történő átutalására várhatóan 2020.
március végéig kerül majd sor.
2020. január 22-én Székesfehérvár főkertészének felkérésére polgármesteri
hivatalunk környezetvédelmi vezető ügyintézője a előadást tartott a „Virágos
Dunaújvárosért” lakossági virágosítási verseny jó gyakorlatáról és tapasztalatairól a
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Városüzemeltetési Igazgatósága által
megrendezett kertészeti konferencián.
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Közbeszerzési eljárással kapcsolatos:
„Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése
és kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás
A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály előterjesztése alapján
Dunaújváros MJV Önkormányzata 435/2019. (VII.04.) határozatával döntést hozott
uniós nyílt eljárásrendben feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az BMSK Zrt. közreműködésével.
Az eljárás lefolytatására során több kiegészítő tájékoztatás kérése érkezett
ajánlattevőktől. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019.09.10. 14:00 óráig 1 db
ajánlat érkezett.
Az ajánlat bontását követően hiánypótlás elrendelésére is sor került, melynek
ajánlattevő a megadott határidőn belül eleget tett, ezért az ajánlata vonatkozásában
érvénytelenségi ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. Az eljárás eredményének
megállapításáról szóló előterjesztést a Közgyűlés 2019. december 23-i ülésén
tárgyalta.
Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként került megindításra, mely feltétel,
hogy Magyarország Kormánya a beruházáshoz szükséges anyagi fedezetet DMJV
Önkormányzata rendelkezésére bocsátja. A beérkezett árajánlat összege magasabb,
mint az eljárás műszaki dokumentációjában szereplő árazott tervezői költségvetés
összege, így a fedezetemelés kérése szükséges az Emberi Erőforrások
Minisztériumától, ahhoz, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesíthető legyen. A feltételes közbeszerzési eljárás eredményes volt, így a
szerződéskötési moratórium lejártát követően a szerződés megköthető a
legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági szereplővel. A szerződés hatálybalépésének
feltétele a fedezet teljes körű rendelkezésre állása.
„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával döntött
a „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú uniós értékhatárt elérő, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019.10.30. 13:00 óráig 2 db ajánlat érkezett.
Az eljárásban egy alkalommal hiánypótlás elrendelésére volt szükség.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 807/2019. (XI.21.) PM határozata
alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát
megelőzően
az
értékelési
szempontokra
figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattévőt felhívtuk a kizáró okok és alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások
benyújtására, aki ennek a megadott határidőn belül eleget tett. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 702/2019. (XII.05.) határozatával döntött a közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról, így a szerződés 2020. január 6-án aláírásra
került.
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„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 532/2019. (IX.5.) határozatával „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta
el.
A közbeszerzési eljárás két részből álló eljárásként került megindításra, melyből az
egyik rész a rágcsálómentesítés ellátására, a másik rész a fürkészdarázs irtás
ellátására irányult.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. Az eljárásban ajánlattételre Dunaújváros MJV Közgyűlésének 532/2019. (IX.5.) határozata alapján 3 gazdasági szereplő, valamint további 1 gazdasági szereplő (EKR-ben az eljárás iránt érdeklődő) került felkérésre. Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2019.10.04. 13:00 óráig 2 db ajánlat érkezett.
Az eljárás során felmerült az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának szükségessége,
tekintettel arra, hogy az egyik ajánlattevő által benyújtott ajánlat aránytalanul
alacsony árat tartalmazott. Ajánlatkérő 2019. október 15. napján árindoklás kéréssel
fordult ajánlattevőhöz a Kbt. 72. §-ában foglaltaknak megfelelően, mindkét rész
vonatkozásában. Az indoklások benyújtására ajánlatkérő 2019. október 18. 13.00
órai határidőt határozott meg. Ajánlattevő a megadott határidőben nem nyújtotta be
árindoklását, így az ajánlati ár mindkét rész tekintetében aránytalanul alacsonynak
minősül, ami pedig a Kbt. 73. § (2) bekezdése értelmében az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
A másik ajánlattevő ajánlata mindkét rész tekintetében érvényesnek minősült,
tekintettel arra, hogy ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll a
kizáró okok hatálya alatt, viszont ezen ajánlati ár összege a rendelkezésre álló
anyagi fedezeten felüli összeg volt. Tekintettel arra, hogy Dunaújváros MJV
Önkormányzata nem biztosított fedezetemelést, így Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése 699/2019. (XII.05.) határozatával az eljárás eredménytelenségéről hozott
döntést.
A tárgyban megismételt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést a
Közgyűlés 2019. december 23-i ülésén tárgyalta. Az összefoglaló tájékoztató
határidőben közzétételre került, az ajánlattételi felhívás az érdeklődő gazdasági
szereplők részére 2020. január 10-én megküldésre került, az ajánlattételi határidő
2020. január 21. 10:00 óra.
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2019. (IX.05.) határozatával
döntést hozott a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárás uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019.10.18. 14:00 óráig 2 db ajánlat érkezett.
A bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak a
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rendelkezésre álló fedezeten belül voltak. Az eljárásban egy alkalommal kerül sor
hiánypótlás elrendelésére.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 807/2019. (XI.21.) PM határozata
alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát
megelőzően
az
értékelési
szempontokra
figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattévőt felhívtuk a kizáró okok és alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások
benyújtására, aki ennek a megadott határidőn belül eleget tett. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 701/2019. (XII.05.) határozatával döntött a közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról, így a szerződés 2019. december 19-én
aláírásra került.
„Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 533/2019. (IX.05.) határozatával „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített
bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2019.10.09. 12:00 óráig
4 db ajánlat érkezett.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 806/2019. (XI.21.) PM határozata
alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát
megelőzően
az
értékelési
szempontokra
figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattévőt felhívtuk a kizáró okok és alkalmassági
követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások
benyújtására, aki ennek a megadott határidőn belül eleget tett. Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése 700/2019. (XII.05.) határozatával döntött a közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról, így a szerződés 2019. december 31-én
aláírásra került.
„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 535/2019. (IX.05.) határozatával a „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el.
Az eljárásban 2019.10.22-én korrigendum került közzétételre az Európai Unió Hivatalos lapjában, melyben az ajánlattételi határidő hosszabbítására került sor.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) került lebonyolításra az WIT Zrt. közreműködésével. Az EKR által készített
bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi határidőig, azaz 2019.11.04. 12:00 óráig
1 db ajánlat érkezett.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megajánlott üzemeltetési díj jelentősen
meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét, és Dunaújváros MJV Önkormányzata nem biztosított fedezetemelést, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 698/2019. (XII.05.) határozatával az eljárás eredménytelenségéről hozott
döntést.
A tárgyban nem került sor megismételt közbeszerzési eljárás megindítására.
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A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
1. Feldolgozott kérelmek száma
A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2019. 12. 01. napjától 2019. 12.
31. napjáig
a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:
Egyéb intézkedések száma (adatMegállapító határo- Elutasító határozaszolgáltatás, vég- Összesen
zatok száma
tok száma
zés,
környezettanulmány)
172

0

38

210

2. Kifizetett támogatások
A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2019. 12. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
E Ft-ban
Megnevezés

Teljesítés

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)
Helyi lakásfenntartási támogatás

2 028

Gyógyszerköltség támogatás

2 100

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár

470

Hátralékkezelési támogatás

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély

90

10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)
Születési támogatás

75

Iskolakezdési támogatás

0

Albérleti támogatás

39

Időskorúak támogatása

10

Gondozási támogatás

60

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

6

7

Első újszülött támogatása + járuléka

0

Mozijegy áfával

1 080

Védőháló

0

Összesen

5 958

3. Időskorúak támogatása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben Karácsony ünnepe
alkalmából 5.000,-Ft egyösszegű támogatásban részesítette azt a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyévben a Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével –
ellátást folyósított, amennyiben ellátásának havi összege nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, jelenleg 199.500,-Ft-ot.
A támogatást 10.808 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár részére
a Magyar Posta Zrt. 2019. december 23. napjáig kézbesítette.
Azon dunaújvárosi nyugdíjasok, akik a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által küldött listán nem szerepeltek, és Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletében
lévő feltételeknek megfelelnek, 2020. 01. 02. napjától kérelmet nyújthatnak be. A kérelmeket 2020. 01. 31. napjáig lehet beadni. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A beérkező kérelmek feldolgozása folyamatban van.
4. Szociális természetbeni ellátással kapcsolatos információk
Önkormányzatunk természetbeni kulturális juttatásként nyújtja 2014 szeptembere óta
az „ingyenes mozijegyeket” azon személyek részére, akik a Szociális Osztály hatósági nyilvántartásában szerepelnek, és tárgyévben jogerős határozat alapján valamilyen szociális ellátásban részesültek, illetve részesülnek.
A Szociális Osztály utalványozó ügyintézői 2019. 12. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig összesen 295 db mozijegyet adtak ki. Az Önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum Kft. között létrejött szerződés alapján havonta 777 db mozijegy adható ki.
Amennyiben nem veszik igénybe az összes adható mozijegyet, úgy a fennmaradó jegyek összegének megfelelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézményekben.
2019. 12. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig összesen 6 külső vetítés történt.
5. Szünidei gyermekétkeztetés
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondoskodást 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 Önkormányzata Közgyűlésének 53/2019. (II.14.) számú határozata alapján a 2019. évben
a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a
szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi ked-
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vezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.
A rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi téli szünidei étkeztetésének kiterjesztéséről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 874/2019. (XII. 23.)
határozata alapján DMJV Önkormányzata a 2019. évi téli szünidei ingyenes gyermekétkeztetést 2019. december 24. és december 27. napján is biztosítja a hátrányos
helyzetű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 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 miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az
ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, 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 ezen szü netek ideje alatt az ingyenes szünidei étkeztetést az Önkormányzat a kiskorú általános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosítja.
A 2019. évi téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről az arra jogosult rászoruló
kiskorú gyermekek törvényes képviselőjét tértivevényes levélben értesítettük.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett.
Az téli szünidei ingyenes étkeztetést 38 kiskorú gyermek törvényes képviselője kérelmezte.
A 2019. év téli tanítási szünet időtartama alatt 22 hátrányos helyzetű és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 16
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermek részére biztosította DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg
főétkezést.
2019. december 24. és 27 napokon 16 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű, valamit 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek részére biztosította
DMJV Önkormányzata az ingyenes déli meleg főétkezést.
Az Önkormányzattal - a 228/2019. (03.20.) PM határozat alapján - megkötött szerződés szerint az étkeztetést a Ceka & Csoki Bt. biztosította az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)

Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2019. december 5. napján
tartott rendkívüli nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
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Szepesi Attila képviselő úrnak:
- folyószámlahitel-szerződés megkötése
A tájékoztató mellékletében találhatók továbbá DMJV Közgyűlése 2019. december
19. és 23. napján tartott nyílt üléseken feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Cserna Gábor képviselő úrnak:
- téli szociális étkeztetés
- Benkovics Kornélia jogviszonya
Szepesi Attila képviselő úrnak:
- Energo-Hőterm Kft. elleni büntető feljelentés
- kézilabda akadémia szakértői anyag
- DVG Zrt.-vel kapcsolatos kérdések
- mobil csarnok
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 az aláírást követően érkezik olyan anyag, illetve információ, amelyet még a
postázásig szerepeltetni tudunk a mellékletek között, akkor a kipostázott napirendi
pont ezt tartalmazza, az arra való hivatkozás nélkül.
Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.
Dunaújváros, 2020. január 17.
Pintér Tamás
polgármester

