TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről,
és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról
Tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági Igazgatóság Adóhatósági Osztály tevékenységez kapcsolódó
információk:
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015.
(XII.28.) NGM rendelet 18.§-ában foglaltak szerint 2016. június 30-ai állapotnak meg felelően elkészítettük az első féléves zárási összesítőt, teljesítettük az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségünket az Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya, valamint a Magyar Államkincstár felé.
A 2013. évtől hatályos rendelkezések alapján a gépjárműadó bevétel központi költségvetést megillető hányadának (60%-ának) utalásáról, annak nagyságrendjéről az
ellenőrizhetőség céljából a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig szolgáltattunk
adatokat oly módon, hogy az adónyilvántartó rendszerből kinyert – havi bontású gépjárműadó forgalmát részletező – adatokat a Kincstár elektronikus adatrendszerébe
rögzítettük, valamint az adatszolgáltatás hitelesített példányát és a fizetési számláról
a terhelési összegeket, továbbá azok záró egyenlegét tartalmazó számlakivonatok
hitelesített másolatait postai úton is megküldtük a Kincstárnak.
Időszak

Április

Bevétel

Túlfizetés
rendezése

Megosztás
alapja

Utalás saját költségvetésnek
(40%)

Utalás központi
költségvetésnek
(60%)

13 971 Ft

9 664 274
Ft

3 865 710 Ft

5 798 564Ft

Május

6 438 028 Ft

12 429 Ft

6 425 599 Ft

2 570 240 Ft

3 855 359 Ft

Június

3 221 890 Ft

7 953 Ft

3 213 937 Ft

1 285 575 Ft

1 928 362 Ft

19 338 163 Ft

34 353 Ft

19 303 810 Ft

7 721 525 Ft

11 582 285 Ft

9 678 245 Ft

II. negyedév
összesen

A jogszabályi előírások szerint az önkormányzati adóhatósághoz befolyt illetékbevételt minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kell átutalni a Magyar Államkincstár
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illetékbeszedési számlájára. Hatóságunk e rendelkezésnek eleget téve 2016. július
5-én 3.211.500 Ft illetékbevétel átutalásáról intézkedett.

Az iparűzési adóbevallás beadásának határnapja 2016. május 31-e volt. Adóhatóságunk a nyár folyamán 3.230 db bevallás adatait dolgozta fel. A hiányosan, illetve hibásan benyújtott bevallásokhoz kapcsolódóan 315 db javító, hiánypótlásra felhívó levelet küldtünk ki az érintett adóalanyoknak.
Hatóságunk július és augusztus hónapokban 522 db gépjárműadó határozatot adott
ki, valamint 65 esetben állítottunk ki adóigazolást, hatósági bizonyítványt. Megkeresésre 95 db adó-és értékbizonyítványt készítettünk.
Tervezett átfogó adóhatósági ellenőrzést 16 vállalkozásnál végeztünk a jelzett időszakban, abból 7 került jegyzőkönyvvel lezárásra. Építményadó vonatkozásában folyamatosan végzünk ellenőrzési tevékenységet. Az adóhatósági munka eredményeként július, augusztus hónapokban összesen 44 adózót szólítottunk fel építményadó
bevallási kötelezettségének teljesítésére.
Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása a következők szerint alakult
Időszak

Befizetést teljesítő
Kimutató szervnek
A behajtott közigazgatási
hátralékosok száma átutalt behajtott köz- bírság, önkormányzati költ(fő)
tartozás
ségvetést megillető 40%-a

Június

49

601 622 Ft

116 410 Ft

Július

50

662 400 Ft

160 282 Ft

Augusztus

40

616 867 Ft
117 226 Ft

Összesen

139

1 880 889 Ft

393 918 Ft

47 db túlfizetés rendezésére irányuló kérelmet teljesítettünk július és augusztus hó napokban az alábbiak szerint
Adónem
2 375 728 Ft14 163
836 FtÉpítményadó
Gépjárműadó11
788 108 Ft

Visszatérítés

Átvezetés más
adószámlára

Összesen

9 100 Ft

0 Ft

9 100 Ft

14 104 Ft

134 Ft

14 238 Ft

874 Ft

0 Ft

874 Ft

Helyi iparűzési adó
Késedelmi pótlék
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Bírság

0 Ft

17 711 Ft

17 711 Ft

Illeték

0 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

Összesen

11 812 186 Ft

2 398 573 Ft 14 210 759 Ft

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása következtében 2016.
július 1. napjától az adótartozások végrehajtásához való jog 5 év + 6 hónapról 4 év+6
hónapra csökkent. E szabályozás értelmében hatóságunk 2016. június 30. nappal
összesen 761 db elévült tartozást törölt el, mely összegszerűen 14.072.193 Ft-ot jelent.
Adóhatóságunk augusztus hónapban postázta ki a nyilvántartott adózók részére a folyószámla egyenlegükről szóló értesítőket. Összesen 17.201 db levelet küldtünk ki az
érintetteknek. Az értesítőből az adóalanyok részletesen tájékozódhatnak a 2016. évi
adóelőírásaikról, az eddigi befizetéseikről, az esetlegesen fennálló tartozásaikról, túlfizetéseikről, valamint a szeptember 15-éig esedékes második féléves fizetési kötelezettségeikről. A befizetés rendezéséhez a bankszámlanyitásra nem kötelezett adózók számára csekket is csatoltunk az értesítőkhöz (19.911 db).
Az értesítőkhöz mellékeltünk továbbá egy tájékoztató levelet is a lakásokhoz tartozó
gépjárműtárolók építményadó kötelezettségéről. E levélben építményadó bevallási
kötelezettségük teljesítésére hívtuk fel azon gépjárműtároló tulajdonos adóalanyaink
figyelmét, akik e kötelezettségüknek még nem tettek eleget.
Az értesítők kézhezvételét követően jelentősen megnövekedett ügyfélforgalmat bonyolít le hatóságunk.
A felhívás következtében 225 db építményadó bevallás került benyújtásra.
2016. szeptember 13. napjáig 16 adóalany jelezte adóhatóságunknál fizetési nehézségét és terjesztett elő részletfizetési, fizetési halasztási kérelmet.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében az adózó az adóelőleg
módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő
adóelőleg összegét. E jogszabályi rendelkezés alapján 18 adózó kérte a 2016. szeptember 15-ei esedékességgel megállapított helyi iparűzési adóelőlegének mérséklését. Amennyiben hatóságunk az előterjesztett kérelmeknek teljes mértékben helyt
ad, akkor 112.958.400 Ft helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség törlésére kerül sor.
A Városfejlesztési Igazgatóság Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi
Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megjelent pályázatok
vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált
Területi Programjának (továbbiakban: ITP) végrehajtásával kapcsolatban az alábbi
feladatok kerülnek végrehajtásra:
TOP-6.1.5- 15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés - Magyar út, Szigeti út és a Ruhagyári út felújítása
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A támogatási kérelem határidőre, 2016. augusztus 30-án benyújtásra került, a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, annak eredményéről
még nem kaptunk döntést. A konzorciumi megállapodást az önkormányzat
megkötötte a Magyar Közút Kht-vel.
TOP-6.2.1-15
Családbarát,
munkába
állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése - Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Makk
Marci Bölcsőde tagintézményének energetikai felújítása és korszerűsítése
A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés
megkötése folyamatban van. Az elnyert támogatási összeg a támogatási
kérelemben megjelölt összeggel megegyezően 296 260 000, -Ft.
TOP-6.2.1-15
Családbarát,
munkába
állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése - Dunaújvárosi Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza,
Napsugár) energetikai felújítása és korszerűsítése
A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés
megkötése folyamatban van. Az elnyert támogatási összeg a támogatási kérelemben
megjelölt összeggel megegyezően 280 740 000,- Ft.
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása
A támogatási kérelem határidőre, 2016. augusztus 30-án benyújtásra került, a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, annak eredményéről
még nem kaptunk döntést.
A támogatási kérelem alátámasztása érdekében a projekt megalapozó tanulmánya
elkészült, továbbá az engedélyezési szintű tervdokumentációk is elkészültek.
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - Fenntartható városi
mobilitási terv elkészíttetése
A támogatási kérelem benyújtása megtörtént és a projekt kedvező elbírálásban
részesült. A támogatási összeg az igényelt összeggel megegyezően 31 109 740,- Ft.
A projekt 2016. augusztus 8-án megkezdődött, a vállalt projekttevékenységek
folyamatban vannak.
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A prioritási soron három projekt általános iskolák - a Dózsa György Általános Iskola,
Vasvári Pál Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola – felújítása és
korszerűsítése céljából került benyújtásra 2016. június 30-án.
A negyedik projekt a TOP-6.2.1 prioritási sorhoz kapcsolódóan a Dunaújvárosi
Óvoda tagóvodáinak (Aprók Háza, Napsugár) energetikai felújítása céljából került
benyújtásra szintén 2016. június 30-án.
Mindegyik támogatási kérelem megfelelt a jogosultsági feltételeknek, jelenleg az IH a
projekttervek szakmai elbírálását végzi.
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
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A támogatási kérelem határidőre, 2016. augusztus 30-án benyújtásra került, a
támogatási kérelem szakmai értékelését jelenleg végzi az IH, annak eredményéről
még nem kaptunk döntést.
A támogatási kérelem alátámasztása érdekében a projektben érintett ESZI
épületének engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészült, továbbá folyamatban
van az Útkeresés Segítő Szolgálat épületének tervdokumentációjának elkészítése.

TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében
A Fejér Megyei Kormányhivatallal a konzorciumban megtörtént a támogatási kérelem
benyújtása, mely kedvező elbírálásban részesült. A támogatási összeg az igényelt
összeggel megegyezően 620 000 000,-Ft. A támogatási szerződés aláírásra került, a
projekt 2016. szeptember 1-én megkezdődött.
A projekt pályázati feltételek alapján megszabott mérföldköveinek teljesítése
érdekében a vállalt projektfeladatok elvégzése szükséges, melyek folyamatban
vannak.
A fent nevezett pályázatokra a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály,
valamint a Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály készíti és készítette elő
a támogatási kérelmeket.
Környezetvédelemre vonatkozó információk:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérésére, Dunaújváros Önkormányzata 2016.
évben is részt vesz az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megrendezésében.
A rendezvény keretén belül a Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakcsoportja az alábbi
programokra hívja fel a figyelmet. A szervezők nevében a rendezvénysorozatra
tisztelettel meghívjuk a város általános- és középiskoláit, egyetemi hallgatóit, óvodáit,
civil szervezeteit, és más intézményeket, valamint lakókat, lakóközösségeket,
minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.
Részletes programok az Európai Mobilitási Héten és Autómentes Napon 2016.
szeptember 16-22-ig:
2015. 09. 16. péntek – 22. csütörtökig: „Tiszta utcák, tiszta terek” Takarítási
akció a város szabadon választott pontján. Zsákokat és kesztyűket biztosítunk a
jelentkezőknek.
2016. 09. 19. hétfő „E-mobilitási Nap a Dunaújvárosi Egyetemen” Helyszín: az
egyetem „A” épületében az S01 előadó teremben és a mellette lévő aulában
(általános- középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak) Időpont: 900 – 1300 között 30
perces előadások, bemutatók e-mobilitás és környezetbarát közlekedési módok
témakörben
2016. 09. 20. kedd „Hivatali Zöld Nap” Iskolák részére, Helyszín: Polgármesteri
Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a hivatal „zöld”
munkájába: a légszennyezés, zajvédelem, vízminőség vizsgálatok témakörökben,
eszközök bemutatása, kipróbálása) Időpont: 900 – 1600 között előre bejelentkezés
alapján
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2016. 09. 20. kedd „Városnézés Autómentesen”, Szabó Imre városfejlesztési
igazgató, városi főépítész mutatja be a város nevezetes épületeit, Időpont:1000
órától Indulás a Városháza térről
2016. 09. 21. szerda „Hivatali Zöld Nap” Iskolák részére, Helyszín: Polgármesteri
Hivatal 910 - 912-es Iroda és IX. emeleti tárgyaló (Betekinthetnek a hivatal „zöld”
munkájába: a légszennyezés, zajvédelem, vízminőség vizsgálatok témakörökben,
eszközök bemutatása, kipróbálása), Időpont: 900 – 1600 között előre bejelentkezés
alapján
2016. 09. 22. csütörtök „Autómentes Nap” Helyszín: Vasvári Pál Általános Iskola
előtti téren a Petőfi ligetben Időpont: 900 – 1500 óra között (óvodások rajzversenye és
3 érdekes állomása, ügyességi kerékpáros akadálypálya, biztonságos közlekedés
címen a rendőrség állomása feladatokkal, az egyetem standja bemutatóval,
interaktív játékkal, környezetvédelmi totó, jutalom az ügyeseknek), Dunaújváros
fenntartható városi mobilitási tervével kapcsolatos kérdőív, interaktív játékok,
rajzolás.
Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a helyi autóbusz közlekedés
mindenki számára térítésmentes.
A polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési
Rendszerének éves felülvizsgálati hitelesítő auditálására 2016. október 6-án kerül
sor.
A Városfejlesztési Igazgatóság Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs
Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
Pályázati koordinációt és gazdasági feladatokat érintő információk:
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat keretében az Építők útja egy részének felújítására 2015.évben 50%-os önerő biztosítása mellett nyertünk 15 millió Ft-ot. A felújításra került útszakaszon teljes
pályaszélességben vállaltunk az útburkolat felújítását, melynek elvégzését a szerződésben foglalt határidő előtt teljesített a DVG Zrt. A pályázati forrásbevonással elkészült felújítással 2016. december 31-éig kell elszámolni Dunaújváros MJV Önkormányzatának a Belügyminisztérium felé.
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat 2016. évben is meghirdetésre került, melyen a belterületi utak, hidak, járdák
alcél tekintetében a Vasmű út egy részének felújítása tárgyában nyújtottunk be pályázatot. Pályázatok elbírálásáról szóló támogatási döntés 2016. július 26-án született döntés, melyen az idei évben Dunaújváros nem nyert támogatást.
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel keretében
4 db kültéri sportpark, valamint 1 db 400 méteres futókör fejlesztésére adtunk be pályázatot 2016. augusztus hónap első napjaiban. A pályázat elbírálásáról szóló egyedi
miniszteri döntés 2016. őszén várható.
Világörökségi helyszínek fejlesztésére irányuló GINOP keretében megnyitás előtt
álló pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzést érintő megalapozó feladatok
ellátására 2016. júliusában került sor. A pályázatot annak megjelenésekor a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály fogja benyújtani.
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KÖZOP-3.5.0.-09-11-2015-0062 „Dunaújváros-Pálhalma közötti gyalog és kerékpárút építés” projekthez kapcsolódó záró helyszíni ellenőrzés közbeszerzési, pénzügyi
és projektdokumentációt érintő ellenőrzési feladatainak a Közreműködő Szervezet
(NFM) általi elvégzésére 2016. szeptember 8-án került sor, melynek során minden
iratanyagot rendben találtak. Az ellenőrzést követően a projekt fenntartási időszakba
léphet, melyről szóló igazolást az NFM postai úton fogja eljuttatni DMJV Önkormányzata részére.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Frangepán utcai Családok Átmeneti Otthona felújítására irányuló „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pályázatot 2016.06.30-án benyújtottuk, mely pályázat Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter döntése értelmében 13.393.415,- Ft központi költségvetési támogatásban
részesül.
Megtörtént a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatásból, ill. saját forrásból beszerzett a műszaki (hangtechnikai) eszközök haszonkölcsönbe adása az MMK K. Nonprofit Kft. részére határozatlan időre. A támogatásból év végéig még van felhasználható összeg.
A 2015 .évi „járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” meghirdetett pályázaton Önkormányzatunk
1.000.000,- Ft támogatást nyert „a járás településeihez kötődő kulturális örökség
hozzáférhetővé tételének és a területi egyenlőtlenség felszámolása” alcélra, ezen belül utazó kiállítások szervezésére. A támogatási intenzitás 100 % volt, s a támogatást
2016.06.30-áig volt lehetőség felhasználni. A pályázat megvalósítása a gyakorlatban
úgy zajlott, hogy a támogatás összegét önkormányzatunk továbbutalta az Intercisa
Múzeum részére. Az intézmény munkatársai sikerrel lebonyolították az utazó kiállításokat Dunaújvárosban és a környékbeli településeken (közintézményekben és iskolákban), elkészítették a szakmai beszámolót és előkészítették az elszámolást, melyet
osztályunk feldolgozott, kiegészített. A beszámolókat befogadták. A támogatásból
összesen 722.478,- Ft-ot használtunk fel, így 277.522,- Ft -ot visszafizettünk a központi költségvetésbe augusztusban. A kamatok rendezésével kapcsolatos ügyintézés
jelenleg még zajlik. A támogatással a zárszámadásban kell elszámolni.
Az Intercisa Múzeummal együttműködve beadott muzeális intézmények szakmai
támogatását célzó 2016. évben benyújtott pályázaton (Kubinyi Ágoston Program)
nem nyertünk támogatást. Jövőre ismét lesz lehetőség pályázni.
A TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0003 „Együttműködés az együttnevelésért - Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja Dunaújváros három oktatási intézményében” c.
projekt 4. Projekt Fenntartási Jelentését önkormányzatunk a menedzsmenttel együttműködve határidőre benyújtotta, továbbá formai hiánypótlást nyújtottunk be az 1.
PFJ-hez.
A TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159 „A dunaújvárosi Arany János Iskolában a tanulói laptop program megvalósítása a pedagógiai, módszertani reformot támogató informati-

8

kai infrastruktúra fejlesztése érdekében” c. pályázat 5. (Záró) Projekt fenntartási je lentését a menedzsmenttel együttműködve benyújtottuk.
A fenti két (TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0003 valamint a TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159
azonosító számú) projektet a KLIK-kel együtt konzorciumi formában bonyolítjuk, ennek kapcsán a 2014-ben kezdeményezett változásbejelentések jóváhagyásra kerültek augusztusban, valamint a korábban beadott PFJ jelentések közül egy kivétellel
megérkezett a jóváhagyó értesítés.
2016. II. negyedév óta folyamatban van a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” c. pályázat előkészítése a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal közösen, az egyeztetések folyamatosak. A beadás – többszöri módosítást követően – jelen információk szerint október 3-ától lehetséges. Célunk az első értékelési szakaszban benyújtani a pályázatot.
Önkormányzatunk a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatása címén
23.319.000,- Ft-ot nyert, A pályázati kiírásban foglaltakkal ellentétben a MÁK a Belügyminisztérium kérésére a támogatást egy összegben utalta át, és mi is egy öszszegben voltunk kötelesek továbbutalni a KNYKK Zrt. részére az utalástól számított
3 munkanapon belül. A megállapodást megkötöttük a szolgáltatóval, s az utalás határidőben megtörtént. A pályázati támogatással a zárszámadásban kell elszámolni.
A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület 2015. évi TAO sportfejlesztési
programja beruházási elemének (Vasvári Pál Általános Iskola tornaterem padló felújítása) megvalósításához 1.729.511,- Ft összegű pályázati önrész támogatást biztosítottunk júniusban a 2015-ben megkötött céltámogatási szerződés szerint. A kivitelezés lezajlott, a kapcsolódó előre nem tervezhető felújítási munkákat a felújítási keretszerződés terhére a DVG Zrt. végezte.
A Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet létrehozásának előkészítése június-július hónapban zajlott. 25 önkormányzatot kerestünk meg levélben Dunaújváros vonzáskörzetéből, s eddig 15-en jelezték csatlakozási szándékukat.
2016. augusztus hónapban több pályázati lehetőségről érkezett felhívás. Ezek közül
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról 2016. évben is gondoskodott osztályunk. A „kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 felhíváson kizárólag
a kevésbé fejlett régiók nevelési-oktatási intézményei nyújthatnak be pályázatot. A
2016.08.15-én megjelent KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási
konstrukciós az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt olyan informatikai rendszer kiépítésére ad lehetőséget, melyen való indulás lehetőségéről még folynak az egyeztetések.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által GZR-T-Ö-2016 kódszámon „Jedlik Ányos
Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére, mely szerint
a pályázóknak a közigazgatási területükön belül frekventált helyre van lehetőség
elektromos töltőállomás telepítésére. A pályázati lehetőséggel a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály foglalkozik.
A Magyar Államkincstártól érkezett II. Mesterecset pályázati lehetőség, mely 6-14 év
közötti gyermekek számára ad pályázati lehetőséget. A Fejér Megyei Kormányhivatal
által küldött tájékoztatásban szereplő EPCA 2016 (Európai Bűnmegelőzési Díj) felhívásra idén az „Idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése” témájába
illeszkedő jó gyakorlattal lehet pályázni, mely témában önkormányzatunknak saját jó
gyakorlata nincs, így pályázni sem tudunk e témában.
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Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalán belüli adatszolgáltatási feladatok ellátása,
a nyilvántartások vezetése, a befejezetlen beruházások felülvizsgálata és az üzembe
helyezési dokumentáció elkészítése, valamint a beszámolók készítése és küldése folyamatos.

Közbeszerzést érintő feladatok:
Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő
közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. június 17. napján az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő követlen, egyidejű
megküldésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. június 30. 11:00 óráig) 3 db ajánlat benyújtá sára került sor.
A benyújtott ajánlatok alapján hiánypótlás és felvilágosítás kérés kiküldésére került
sor, melynek két ajánlattevő határidőben eleget tett, egy ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget, a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást.
DMJV Közgyűlése a 2016. július 18-ai ülésén a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR Hungária Kft.-t mint a legkedvezőbb érvé nyes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánította nyertesnek.
A Vállalkozási szerződés aláírására 2016. július 27. napján került sor.
„Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása–
2016.”
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) kezdeményezett 2016. július 19. napján az ajánlattételi felhívás ajánlattevőknek történő közvetlen megküldésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. július 29. 12.00 óráig) 2 db ajánlatot nyújtottak be.
DMJV Közgyűlése a 2016. augusztus 11-ei ülésén a közbeszerzési eljárás keretében
benyújtott ajánlatok alapján a ROXIN GROUP Kft.-t mint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánította nyertesnek.
A Vállalkozási szerződés aláírására 2016. augusztus 23. napján került sor.
„Engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és az ahhoz szükséges feladatok ellátása a TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. augusztus 11. napján az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen, egyidejű megküldésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. augusztus 22. 12:00 óráig) 6 db ajánlatot
nyújtottak be.
Az ajánlatok értékelése folyamatban van.

„Világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában építési
engedélyezési tervek elkészítése”
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 2016. augusztus 5. napján az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő közvetlen,
egyidejű megküldésével.
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2016. augusztus 15. 10.00 óráig) 4 db ajánlatot
nyújtottak be.
Három Ajánlattevő esetében felhívás hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtásának bekérésére került sor, 2016. augusztus 24. 14:00 óra határidő megjelölésével, de a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget.
Egy Ajánlattevő esetében hiánypótlás és felvilágosítás kérés elrendelésére nem volt
szükség.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozata lát megelőzően, az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető C.S.Ő. Építésziroda Kft.-t a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására kértük, mind a
két rész tekintetében, melynek határideje: 2016. szeptember 7. 14:00 óra.
A Városfejlesztési Igazgatóság Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
tevékenységéhez kapcsolódó információk:
Dunaferr Szakközépiskola Villamos Tagozat konyha feletti tető szigetelése
Lorántffy Szakközépiskola Ny-i szárny, nyaktag tető szigetelése
Napraforgó Bölcsőde nyílászáró csere
BKMH Pentele Klubház tetőfedés felújítása
Csillagvirág Tagóvoda nyílászáró csere
Duna-parti Tagóvoda nyílászáró csere
Katicai Tagóvoda nyílászáró csere
Margaréta Tagóvoda belső szélfogó portál csere
Százszorszép Tagóvoda nyílászáró csere
Szivárvány Tagóvoda nyílászáró csere
Óvoda Gazdasági raktár nyílászáró csere
Jókai u. 19. játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas eszközök telepítése
Kollégiumi ágyak cseréje
Kollégiumi berendezések cseréje
KMI légakna lefedés, galambürülék ártalmatlanítása
Kincskereső Tagóvoda légellátás kiépítés, szúnyogháló felszerelés
Eszterlánc Tagóvoda szúnyogháló felszerelés

Lakások felújítása:

2 329 920,- Ft,
7 511 232,- Ft,
6 249 586,- Ft,
8 370 137,- Ft,
3 779 641,- Ft,
777 815,- Ft,
968 653,- Ft,
1 502 132,- Ft,
9 313 904,- Ft,
1 837 572,- Ft,
1 681 486,- Ft,
2 500 000,- Ft,
2 628 533,- Ft,
2 835 910,- Ft,
1 075 624,- Ft,
388 874,- Ft,
368 076,- Ft.
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Korányi S. u. 1.IV.8.
Kalamár u. 2.II.8.
Kossuth L. u. 18. III. 2.
Munkácsy M. u. 2.3.3.
Radnóti u. 4.fszt.2.
Derkovits u. 3.4.2.
Hold u. 7.1.3.

1 255 869,- Ft,
1 316 876,- Ft,
452 918,- Ft,
961 917,- Ft,
1 004 265,- Ft,
913 472,- Ft,
2 147 456,- Ft.

Az elmúlt közgyűlés óta az alábbi feladatok készültek el:
Az Építők útjának első 180 m-es szakasza részben önkormányzati finanszírozásból,
részben az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat keretében újult meg. Az útfelújítást megelőzően a közműkezelőkkel egyeztettünk, hogy akinek régi, felújításra szoruló közműve van azt még burkolat felújítás előtt cserélje, hogy később ne kelljen idő
előtt felbontani az utat. A közműcseréket követően kezdődött meg az útfelújítás. Ahol
szükséges volt, ott a meglévő útpályaszerkezet megerősítésre került.
Az alábbi feladatok elvégzésére szerződéssel rendelkezünk:
- Dunaújváros, Szent György utca – Toldi köz út és parkoló építés engedélyezési és
kiviteli tervének elkészítése,
- Aranyvölgyi út – Köztársaság út kereszteződésben gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése,
- Dunaújváros területén parkolók engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése,
- Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely (3 db
Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D.
utca) kivitelezése,
- Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezése,
- Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkái,
- Ravasz Erzsébet utca – Pitypang köz – Magyar út közműves vízellátásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása folyamatban van.
Az alábbi megrendelések teljesítésre kerültek:
-

A Batsányi utca 7. mögötti játszótér teljes kerítés cseréje,
A Berzsenyi lejáró játszótér kerítés cseréje
Béke tér 5 db új pad telepítése,
A Babits és a József Attila utca közti parkos részen a padok és asztalok ritkítása
Gombos István alpolgármester úr és a közös képviselő kérésére.

Az Alsófoki patakmeder (Vis Maior) helyreállítási munkálatai Nagy Zsolt ágazatveze tő szóbeli tájékoztatása szerint szeptember 5-én elkezdődtek.
- Folyamatos fagallyazás, cserjemetszés
- Kaszálási munkák
- Rágcsálók elleni védekezés továbbra is.

12

2016. június 16-e és 2016. szeptember 22-e közötti időszakban kátyúk (236 db, 299
m2, br. 3.278.483,-Ft) és megrongálódott/elhasználódott közlekedési táblák helyreállítását rendeltük meg (br. 1.089.677,-Ft), melyeknek a javítását a DVG Zrt. elvégezte.
Egyéb elvégzett javítások: Eszperantó utca 1. előtti térkőburkolat helyreállítása br.
339.909,-Ft, Korányi S. u. pinceajtó előtti süllyedés helyreállítása br. 319.869,-Ft,
Szabadság u. 52. előtti járdahiba helyreállítása br. 242.985,-Ft, Venyimi út - Móra F.
u. kereszteződésben lévő buszmegálló járdahiba helyreállítása br. 210.651,-Ft, Erkel
F. kert 8. előtti parkoló süllyedés helyreállítása br. 40.937,-Ft, Váci M. u. 1. és Római
krt. 8. között rozsdás oszlopok elszállítása br. 36.878,-Ft, Városháza tér új burkolat
süllyedéseinek helyreállítása br. 31.895,-Ft, Könyvtár közben pad betonalapjának elbontása br. 16.102,-Ft, Öreghegyi út 13. süllyedés helyreállítása br. 15.660,-Ft, Magyar út templommal szembeni parkoló süllyedésének helyreállítása br. 113.769,-Ft,
Babits M. u. leégett szelektív sziget alatti burkolat javítása br. 119.473,-Ft, Római krt.
9/d-15. közötti lépcsők és támfal felújítása br. 3.231.784,-Ft, Szondi u. 12. útsüllyedés helyreállítása br. 1.476.248,-Ft, Korányi S. u. útsüllyedés helyreállítása br.
1.181.431,-Ft, Dózsa Gy. út Lorántffy előtt térköves járda helyreállítása br. 70.916,Ft, Béke krt. Interspar buszöböl térkő javítása br. 113.469,-Ft, Vasvári P. Ált. Isk.
előtti beszakadás helyreállítása br. 89.957,-Ft, Csillagdomb u. beszakadás helyreállítása br. 269.832,-Ft, Római krt. 7. mögötti térkősüllyedés helyreállítása br. 91.671,Ft, Venyimi út buszmegálló helyreállítása br. 474.219,-Ft, Múzeum tér garázsok előtti
útburkolat süllyedésének helyreállítása br. 3.255.484,-Ft, Szabadság u. 12-14. közötti megsüllyedt járda helyreállítása br. 2.722.858,-Ft, burkolatjel festési munkák (főleg
gyalogátkelőhelyek) br. 15.959.851,-Ft, Magyar út és Lánczos K. u. beszakadt kerék párút helyreállítása br. 168.507,-Ft, Dobó I. u. 17-19. megsüllyedt járda helyreállítása
br. 728.880,-Ft, Tűzállói út melletti tanyák utcáinak zúzottkövezése br. 116.611,-Ft,
Vasmű tér Dunaferr iskola előtti beszakadt út helyreállítása br. 1.723.833,-Ft, Szórád
M. templom melletti útbeszakadás helyreállítása br. 1.054.886,-Ft, Városháza tér
dísztámfal helyreállítása br. 116.552,-Ft, Gerle u. zúzottkövezése br. 65.303,-Ft,
Apáczai Cs. J. u. butik mögött zúzottkövezése br. 51.308,-Ft, Móra F. u. 18/a. süllyedés helyreállítása br. 108.063,-Ft, Vasmű téri buszváró kitört üvegeinek pótlása br.
71.832,-Ft, Martinovics I. u. 27. buszváró kitört üvegeinek pótlása br. 70.206,-Ft, Velinszky L. u. útbeszakadás helyreállítása br. 416.296, Ft, Batsányi J. u. 11. kocsifeljáró javítása br. 1.096.860,-Ft, Vasmű út - Kossuth L. u. beszakadás helyreállítása br.
271.611,-Ft, Vasmű út 59. hiányzó aszfaltburkolat pótlása br. 68.075,-Ft, Magyar út
31-76. közötti térkő járda süllyedéseinek helyreállítása br. 112.048,-Ft, Fiastyúk u. 810. előtti beszakadt úttest helyreállítása br. 2.655.178,-Ft, Kölcsey F. u. beszakadt
útburkolatok helyreállítása (2 db) br. 844.647,-Ft, Thököly I. u. beszakadt útburkolatok helyreállítása (8 db) br. 3.808.454,-Ft, város területén 21 db víznyelő szintrehozása (triatlonos útvonalon) br. 1.528.858,-Ft, Apáczai Cs. J. u. nagyparkoló felújítása
br. 31.591.501,-Ft, Római krt. 11-17. előtti járda felújítása br. 3.737.522,-Ft, Vasmű
út 43-57. előtti járda részleges felújítása br. 4.611.569,-Ft, Martinovics I. u. 27-35. sz.
előtti korlát felújítása br. 4.258.196,-Ft.
A Hatósági Igazgatóság Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:
1. Szünidei gyermekétkeztetés
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján a települési
önkormányzat köteles megszervezni a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet,
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valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és a 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.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évben 9.103.470,- Ft
állami normatívát kapott a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására. E támogatási
összegből kell megoldani az őszi, tavaszi, téli és nyári szünetben - munkanapokon a gyermekek egyszeri meleg-étellel való ellátását.
Az állami normatíva, kizárólag a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek étkeztetésének egy részét fedezi. Azok a gyermekek akik
„csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nem
étkeztethetők az állami normatívából. Az ő nyári étkeztetésüket teljes egészében
helyi költségvetési forrásból lehetett megvalósítani.
A nyári szünet idejére biztosítottuk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő iskolás korú gyermekek részére 2016. június 20. napjától augusztus 31.
napjáig, valamint az óvodás gyermekek részére 2016. augusztus 1. napjától
augusztus 31. napjáig az egyszeri meleg étkeztetést, ami 53 munkanapon át tartó
ellátást jelentett.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a beérkezett igények alapján az
eddigi gyakorlatnak megfelelően a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel
biztosította az étkeztetést a Fészek Tanétteremben történő helyben fogyasztással
vagy ételhordós elvitellel. Naponta átlagosan ténylegesen étkező gyermekek
létszáma: 160-190 fő volt. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek étkezésének költsége 3.468.744,- Ft, míg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek étkezésének költsége 3.788.712,- Ft volt.
A gyermekek 53 munkanapon át tartó nyári étkeztetésének teljes költsége:
7.257.456,- Ft-ba került, amiből megközelítőleg 6 millió forintot az önkormányzat
költségvetése biztosított.
2. Kifizetett támogatások 2016. 01. 01. napjától 2016. 08. 31. napjáig (az
adatokat lásd: ezer forintban)
A Szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2016. első nyolc
hónapjában az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
Megnevezés
Albérleti hozzájárulás
Első újszülött tám.
Átmeneti segély + id.korú
Rendkívüli gyermekvéd.
Iskoláztatási támogatás
Gyógyszerköltség
Helyi lakásfenntartási tám.
Mozijegy
Védőháló Alapítvány
Időskorúak támogatása tájékoztató jell.
Összesen:

Eredeti előMódosított előirányzat
irányzat
468
381
105000
20800
3000
12240
36000
12960
20000

Teljesítés Százalék
312
381
80575
12511
465
7758
18259
8640
20000

66,66
100
76,73
60,14
15,5
63,38
50,71
66,66
100

60715
210849

148901

70,61
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3. Időskorúak egyösszegű támogatása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése alapján évente hivatalból Pünkösd ünnepe előtt - támogatásban kell részesíteni azt a dunaújvárosi
bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyévben a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülők kivételével ellátást folyósít, amennyiben ellátásának összege nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum hétszeresét (mely jelenleg 199.500,- Ft). A támogatás
összege személyenként 5.000,- Ft. A támogatási összeget postai úton kell folyósítani
azon személyek részére, akiknek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
hivatalból igazolta és folyósítási címük megegyezik bejelentett lakóhelyükkel.
A jogosultakról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalosan értesítette
önkormányzatunkat.
Amennyiben az Igazgatóság által közölt folyósítási cím
megegyezett a dunaújvárosi bejelentett lakcímmel, úgy az 5.000,- Ft összegű
támogatást külön értesítés nélkül postai úton megküldtük a 11.990 fő érintettnek.
Aki a fent felsorolt támogatotti körbe tartozik, de 2016. május 31-éig nem kapott
támogatást, igényelnie kellett a juttatást Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztályánál 2016. június 30-áig. Ezen határidőig 65 fő nyugdíjas személy
nyújtott be kérelmet a támogatás iránt, mely kérelmeknek minden esetben helyt
adtunk.
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.
Az alábbi táblázat a Szociális osztályon személyesen mozijegyet igénylők számáról
ad teljes áttekintést:
Hónap
2014. szeptember
2014. október
2014. november
2014. december
2015. január
2015. február
2015. március
2015. április
2015. május
2015. június
2015. július
2015. augusztus
2015. szeptember

Igénylők száma
453 fő
464 fő
503 fő
488 fő
465 fő
537 fő
490 fő
485 fő
412 fő
503 fő
621 fő
595 fő
545 fő
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2015. október
2015. november
2015. december
2016. január
2016. február
2016. március
2016. április
2016. május
2016. június
2016. július
2016. augusztus

607 fő
616 fő
693 fő
473 fő
617 fő
601 fő
585 fő
653 fő
503 fő
713 fő
777 fő

Az adatok azt mutatják, hogy havonta átlagosan már kb. 550 fő veszi igénybe a
szolgáltatást a több mint másfél éve indult program alapján. Az említetteken túl - az
önkormányzat és a Dózsa MoziCentrum Kft. között létrejött szerződés alapján - külső
filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjóléti
intézményekben (pl.: ESZI, MRE Drogambulancia, Családok Átmeneti Otthona,
Hajléktalan Ellátó Centrum, Jószolgálati Otthon).
A benyújtott igazolások szerint a külső vetítés száma eddig 65 darab volt.
Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:
Június 20-án érkezett Makai Gábor, a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnökének levele, melyben a 3. Aquarius Triatlon fél ironman távú versenyéhez nyújtott
anyagi támogatást köszöni meg polgármester úrnak és a közgyűlésnek (a levél a tájékoztató mellékletét képezi)
Július 6-án érkezett Papp Károly, Országos Rendőrfőkapitány köszönő levele a
Fejér-Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtott anyagi támogatásért (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).
Július 20-án érkezett Dr. Sevcsik Mónika az ISD DUNAFERR Zrt. HR igazgatójának
levele, melyben a II. Nagyolvasztó indító ünnepségének előkészítésében végzett
munkát köszöni meg (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).
Augusztus 30-án érkezett levélben Klein András Miklós a Dunaújvárosi Művészetért
Alapítvány elnöki tisztségéről és kurátori megbízatásáról mond le és egyben megköszöni polgármester úrnak és Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hosszú időn keresztüli bizalmát (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).
Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2016. június 16. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Besztercei Zsolt képviselő úrnak:
- a dunaújvárosi Lőtér üzemeltetéséről és a 2007. október 3-án, Dunaújváros, Lajos
király krt. 7. szám alatt lőszerrel történő belövéssel kapcsolatban hozott rendőrségi
határozatról szóló kérdésére adott válasz.
Cserni Béla képviselő úrnak:
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-

a Fáy András u. 12. számnál lévő fák ügyében lévő bejárással,
a Fáy András utcai sportpályával,
padok javításával, valamint újak telepítésével,
a Római körút 16. szám alatt található üzlettel,
a Martinovics u.19. szám mögötti lépcső állapotával, a Váci Mihály utca
útcsatlakozásával,
- gyalogátkelőhelyek tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos tájékoztatás.
Gombos István alpolgármester úrnak:
- az Ady Endre utca és József Attila utca hibáinak javításáról,
- az Eszperantó úti útsüllyedésről,
- a Velinszky László utcai úthibáról
- a Szociális Otthon előtti kijelölt gyalogátkelőhelynél lévő bontási munkáról adott
tájékoztatás.
Hingyi László képviselő úrnak:
- a Butykos Köz útburkolatának javítására,
- a Barsi Dénes utca és Táborállás utca kereszteződésének megvizsgálására,
- a Magyar úti motor szerviz utáni járdaszakasz zöldterületi munkáival kapcsolatos
kérdéseire adott válasz.
Izsák Máté képviselő úrnak:
- a Bercsényi Miklós utca – Táncsics Mihály utca – Weiner Tibor körút
kereszteződésének vizsgálatára,
- a Kossuth Lajos utca páros oldalán a füves területre új parkoló tervezésére adott
válasz.
Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- az október 23-a tér 9. szám mögötti autós tanpálya felújítására,
- a Széchenyi István közben parkoló kialakítására,
- a Kossuth Lajos utca és a Babits Mihály utca által határolt terület problémáinak
megoldására,
- az Október 23. tér 10. szám előtti útsüllyedés javítására,
- gallyazási munkálatokra adott válasz.
Pintér Tamás képviselő úrnak:
- az Építők útján zajló felújítási munkák elvégzésével,
- a Szabad-strand hínártalanításával kapcsolatban adott tájékoztatás.
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.
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Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
Cserna Gábor s.k.
polgármester

