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 Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály tevékenységéhez
kapcsolódó információk:
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 projekt, ill. az ASP átállás kapcsán lezajlott
az iratkezelési rendszert érintő migráció, így a rendszer 11.05-től élesben működik
az átemelt, migrált adatokkal.
A 2018. évi helyi közösségi közlekedés támogatása pályázat kapcsán
folyamatban van a KNYKK Zrt-vel a megállapodás megkötése. A nyert 22.314.000.Ft-ot működési költségekre fordíthatják.
A „Jedlik Ányos Terv” konstrukció keretében megvalósított GZR-T-Ö-2016-0073
„Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban” című projektünk
vonatkozásában megérkezett a beszámolóhoz szükséges állásfoglalás. Fontos
változás, hogy a támogatás mértékéig felhasználható a kapott forrás, függetlenül a
rögzített támogatási intenzitástól.
Elkészítettük az I-II-III. negyedéves időszakra a beruházásainkról szóló szöveges
költségvetési beszámolót.
Folyamatban van a szerződések felülvizsgálata, a 2019. évi költségvetési
előirányzatok tervezése, a források visszavezetése az önkormányzat részére
(megelőlegezés, maradvány).
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, valamint a
Modern Városok Programban megvalósítandó pályázatokról a mellékelt összefoglaló
táblázatokban számolunk be.
Kiemelendő, hogy október hónapban 9 db újabb TOP projekt benyújtása történt meg.
Folyamatos volt a pályázati lehetőségek figyelése, a nyilvántartások vezetése, az
adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése.
Környezetvédelemre vonatkozó információk:
A tömegével beérkező kérelmek alapján vízgazdálkodási hatáskörben továbbra is
folyamatosan adjuk ki az engedéllyel eddig nem rendelkező, jegyzői hatáskörbe
tartozó ásott és fúrt kutak tulajdonosai számára a vízjogi fennmaradási engedélyeket,
mely továbbra is folyamatos leterheltséget jelent a környezetvédelem szakterületen
dolgozó kollégáknak. Más településeknek kérésre gyakran nyújtunk szakmai
segítséget, nyomtatvány és határozatminták megküldésével segítjük a munkájukat.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának jelzése alapján
Dunaújvárosban 2018. október 18-án és 19-én a PM 10 szálló por 24 órás
átlagkoncentrációja 2 napon át átlépte a 75 mikrogramm/m 3 tájékoztatási
küszöbértéket, melyről a tájékoztató elektronikus levél megérkezését követően a
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I. 4.) VM rendeletben foglaltakat betartva
azonnal tájékoztattuk a dunaújvárosi lakosságot. A tájékoztatási küszöbérték átlépés
október 20-ra megszűnt, erről is tájékoztattuk a lakosságot a fenti jogszabály alapján.
A kialakult füstköd helyzet nem csak dunaújvárosi, hanem országos jelenség volt. A
késő őszi, szokatlanul meleg időjárási viszonyok kifejezetten kedveztek a szmog
kialakulásának. Mivel ez előre látható volt, még az októberi hosszú hétvége előtt
kiadtunk egy előzetes tájékoztatást is a lakosság számára. A légszennyezettségi
adatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük a levegominoseg.hu hivatalos honlapon.
A mostani adatok szerint (e tájékoztató kiadásakor) az egészségügyi határérték alatt
van minden mért légszennyező anyag.
A 2018. november 12-16. között Dunaújvárosi Egyetemen megtartott Tudományos
Hét rendezvénysorozatán, ezen belül a természettudományi és környezetvédelmi
szekció munkájában, valamint a „Zöld Nap” című rendezvényen, az egyetem
felkérésére a hivatal környezetvédelmi szakcsoportjának munkatársai is részt vettek.
A természettudományi és környezetvédelmi szekcióban november 13-án
környezetvédelmi témájú, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztő
előadásokat is tartottunk. A Dunaújvárosi Egyetem november 14-ei „Zöld Napján”
önálló standdal vettünk részt „A környezetvédelem házhoz megy - ÖKO-Hivatal”
címmel, melyen játékos környezetvédelmi rejtvényeket oldhattak meg a fiatalok a
szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontosságáról tartottunk még
szemléletformáló interaktív ismeretterjesztést és kvízjátékot.
A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
1. Feldolgozott kérelmek száma
A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2018.10.01. napjától 2018.10.31.
napjáig a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:
Elutasító határozatok
száma
Megállapító határoza- Egyéb intézkedések
tok száma
száma (adatszolgáltatás, végzés, környezettanulmány)
311
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Összesen

120

435

2. Kifizetett támogatások
A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2018.10.01. napjától 2018.10.31. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
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E Ft-ban
Megnevezés

Teljesítés

Helyi lakásfenntartási támogatás

2 550

Gyógyszerköltség támogatás

2 264

Időskorúak támogatása

0

Hátralékkezelési támogatás

0

Gondozási támogatás

130

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár

730

Születési támogatás445

200

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély
Iskolakezdési támogatás
Albérleti támogatás

330
39

Első újszülött támogatása + járuléka
Mozijegy áfával

0
1 080

Védőháló
Összesen

0
7768

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 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 84/2018. (II. 15.) számú határozata alapján a 2018. 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 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.
A 2018. évi őszi szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 404 rászoruló gyermek tör vényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.
Az őszi szünidei ingyenes étkeztetést 45 gyermek törvényes képviselője kérelmezte.
21 hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
halmozottan hátrányos helyzetű, és 24 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
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jogosult kiskorú gyermek törvényes képviselője adta be 2018. október 26. napjáig
nyilatkozatát, hogy az őszi szünidő alatt az ingyenes étkezést igénybe kívánja venni.
Az ebédet az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján a Ceka & Csoki Bt. biztosította a gyermekek részére 2018. 10. 29. - 2018. 10. 31. időszak alatt 3 munkanapon keresztül, az alábbi helyszíneken:
Béke étterem: (2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 8.)
Római körúti tálaló konyha: (2400 Dunaújváros, Római krt. 26.)
Az étkeztetés rendben lezajlott.
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 2018. 10. hónapban 641 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 öszszes adható mozijegyet, úgy a fennmaradó jegyek összegének megfelelő számú külső filmvetítések is megvalósulnak a Dunaújvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézményekben.
2018.10. hónapban 2 külső vetítés történt.
5. Adatszolgáltatás
DMJV Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Pénzügyi Osztálya 2018. 10. 02. napján kelt levelében megkereste osztályunkat az alább részletezett adatszolgáltatás miatt:
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzat 2018. október 5-éig
módosíthatja a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat.
A Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján a rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetésének támogatás jogcíménél szükséges feltüntetni 2018. 10. 01.
állapot szerint a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a településen lakóhellyel annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számát.
2018.10.04. napján a Költségvetési és Pénzügyi Osztály részére megküldtük a 2018.
10.01. állapot szerint a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a településen lakóhellyel annak
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (2) bekezdése értelmében az
adott év október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után a jegyzőnek minden év október 31-ig rögzítenie kell a köznevelés információs rendszerben (KIR) a
Rendelet 22. § (2) bekezdés e), ea) és eb) pontja szerinti adatokat.
2018. 10. 19. napján a kért adatok rögzítése a KIR-ben megtörtént.
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6. Téli rezsicsökkentés
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. volt.
A megadott határidőig 50 igénybejelentő lapot nyújtottak be a Szociális Osztályon.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján és DMJV Polgármesteri hivatalához
megküldött eljárásrendnek megfelelően a Szociális Osztály az igénybejelentő nyilat kozatokat feldolgozta és a kért adatokról a Belügyminisztériumot az ebr42 önkor mányzati információs rendszeren keresztül 2018. október 16. napján tájékoztatta. Az
összesített adatokat tartalmazó adatlapot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda részére eljuttattuk.
Az igényfelmérést követően a támogatás mértékéről és a további eljárásrendről később születik kormánydöntés.
A Jogi és Közgyűlési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
Október 19-én érkezett Králik Gyula a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
elnökének levele, melyben köszönetét fejezi ki a Mesteravató Ünnepség
lebonyolításához nyújtott segítségért.
Október 25-én érkezett Kardos István Tamás a Magyar Vöröskereszt Országos
Igazgatósága főigazgatójának köszönő levele a „VIHAR2018” katasztrófavédelmi
gyakorlat rendezvény sikeres megvalósításához való hozzájárulásért.
Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2018. október 18. napján
tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:
Szepesi Attila alpolgármester úrnak és Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- Dunaújváros légszennyezettségi kérdésére adott válasz.
Szabó Zsolt képviselő úrnak:
- az Önkormányzatnak a DVG Zrt. felé fennálló tartozások, tőkeemelés, DVG Zrt.nek nyújtott kölcsönállomány kérdésére adott válasz.

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.
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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, 2018. november 09.
Cserna Gábor s.k.
polgármester

