TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és a
meghozott polgármesteri döntésekről
2020. szeptember-október
A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály tevékenységéhez
kapcsolódó információk:
2020.09.30-án támogatási kérelmet nyújtottunk be "Családbarát fejlesztések a
Szalki-szigeti Szabadstrandon" címmel a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint a
Miniszterelnöki Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.
ütem pályázati felhívásra. Közel 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásra
pályázunk, melyből napozóstég telepítését, értékmegőrző szekrények, napágyak és
napernyők kihelyezését, valamint baba-mama szoba berendezését valósítanánk
meg, a Magyar Turisztikai Ügynökség dunai strandokra kidolgozott arculati
stílusának megfelelően. Pályázatunk elbírálása jelenleg folyamatban van.
A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" DFA
Alapítvánnyal konzorciumban megvalósított projektet súlyosan érintette a
koronavírus, mivel nagy arányban iskolai és városi rendezvények megvalósítása adja
a szakmai tartalmat. A projekt jelenlegi, 2021.02.03-ával záródó megvalósítási
időszakát hosszabbítani, a tevékenységeket átütemezni, a szakmai tartalmat
részben átdolgozni szükséges, a módosítási kérelem előkészítése folyamatban van.
Folyamatban vannak továbbá a rendezvények szervezésével és a kommunikációs
szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzések a közgyűlés által e feladatra kijelölt
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által.
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban: szintén a DFA Alapítvánnyal alakított
konzorciumban zajlik. A tervezett megvalósítási időszak: 2020.08.16 - 2021.11.16. A
fent leírt veszélyhelyzet e projekt megvalósítását is ellehetetlenítette és további
átdolgozási feladatokat generált, melyek folyamatban vannak. Folyamatban vannak
továbbá a rendezvények szervezésével és a kommunikációs szolgáltatásokkal
kapcsolatos beszerzések a közgyűlés által e feladatra kijelölt Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. által.
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.
Kiemelendők a következők:
A Napsugár és Aprók Háza tagintézményeket érintő,
- TOP-6.2.1 -15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása
- TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása
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2016-2018 között megvalósított projektek kincstári helyszíni ellenőrzésére került sor
2020.08.31-09.02. között. A jegyzőkönyvek, ill. intézkedési tervek alapján
folyamatban van a MÁK által kiírt hiánypótlás teljesítése (szakmai és műszaki).
Folyamatos volt a nyilvántartások vezetése, az adatszolgáltatások, beszámolók
készítése, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása.
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 2020. szeptember 8. napjától 2020.
október 7. napjáig terjedő időszakban, az utolsó közgyűlési tájékoztató leadása óta,
összesen 5 alkalommal (2020. szeptember 17-én 51 mikrogramm/m 3), szeptember
21-22-23-án (50; 52 és 61 µg/m3), valamint szeptember 25-én (60 µg/m 3) lépte túl,
vagy érte el az egészségügyi határértéket. Ezek az értékek egy alkalommal sem
érték el a füstköd tájékoztatási (75 µg/m 3), illetve riasztási (100 µ/m3) küszöbértéket.
A vizsgált időszakban többi mért légszennyező anyag levegőben mért koncentrációja
egyszer sem haladta meg az egészségügyi határértéket.
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal EMAS Környezetvédelmi Vezetési és
Hitelesítési Rendszer sikeres felügyeleti hitelesítő auditálását követően az országos
környezetvédelmi hatóság 2020. szeptember 28. keltezéssel kiadta a nyilvántartás
meghosszabbításának és a hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozat elfogadásának
helyt adó határozatát. Ezt követően a hitelesített és a hatóság által jóváhagyott
Környezetvédelmi Nyilatkozatot nyomdai és elektronikus úton kiadjuk. a nyomdai
munkák megrendelése jelenleg folyamatban van.
2020. évben szeptember 16-22-ig ismét megrendeztük az Európai Mobilitási Hetet és
Autómentes Napot immáron 16. alkalommal, ezúttal a járványügyi szabályok
maradéktalan betartásával. A programsorozatot a korábbi hagyományok szerint a
„Tiszta utcák, tiszta terek” egész hetes, önkéntes várostakarítási akcióval indítottuk.
Az akcióhoz zsákokat és kesztyűket, valamint az összegyűjtött hulladék ingyenesen
történő elszállíttatását biztosítottuk. Összesítésünk szerint a várostakarítási akcióban
1340 fő vett részt és kb. 200 zsáknyi szeméttől szabadították meg Dunaújváros
közterületeit.
Szeptember 16-án a Városháza téren „Hivatali Zöld Napot” tartottunk melyen a
lakosságnak és a dunaújvárosi iskolák tanulóinak bemutattuk a hivatali
környezetvédelem érdekességeit, elsősorban a környezetvédelmi csoportunk
munkáját. Ismeretterjesztő interaktív bemutatónk során nagy hangsúlyt kapott az
ésszerű
környezethasználat
valamint
a
környezettudatos
közlekedés,
energiatudatosság, a klímavédelem a hulladékgazdálkodás, a szemetelés elleni
küzdelem is. A zajmérés jogi és gyakorlati hátteréről, a zajszintmérő műszerről, a
felszíni vizek vizsgálatához használt spektrofotométerről és mikroszkópról, valamint
a légszennyezési adatok beérkezéséről és kezeléséről kaptak tájékoztatást az
érdeklődők. Továbbá előkészített vízmintát vizsgálhattak meg a hivatal műszereinek
a segítségével, gyakorolhatták a „labormunka” alapjait. Mikroszkóp segítségével
apró, szabad szemmel nem látható egy- és többsejtű vízi élőlényeket figyelhettek
meg. Környezetvédelmi, klímavédelmi és energiatudatossági totókat, rejtvényeket és
kérdőíveket tölthettek ki. Az ügyesek ajándékot illetve környezeti állapotunkról szóló
tájékoztató kiadványt kaptak.
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Szeptember 22-én a Petőfi ligetben megrendeztük a Klímavédelmi Akciónapot és
Európai Autómentes Napot, melyen környezetvédelmi, klímavédelmi és
energiatudatossági totókat, teszteket kérdőíveket lehetett kitölteni ajándékokért. A
résztvevők kipróbálhatták a kerékpáros ügyességi pályát kis értékű kerékpáros
ajándékokért. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság is sok meglepetéssel készült a
biztonságos közlekedéssel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos játékos
feladatmegoldások formájában. Ezen a napon a korábbi hagyományoknak
megfelelően a Volánbusz Zrt. térítésmentesen biztosította Dunaújvárosban a helyi
autóbuszos közlekedést. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a
segítségét és az aktív részvételt. Az Európai Mobilitási Héten és Autómentes Napon
összesítésünk szerint kb. 2000 fő vett részt.
A 2020. évben már 21. alkalommal megrendezett „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására 2020.
október 14-én 14 órától került sor a Városháza „C” szárnyában lévő házasságkötő és
rendezvényteremben. Az okleveleket és a díjakat ünnepélyes keretek között Pintér
Tamás polgármester úr adta át. Ebben az évben a július 30-ai beadási határidőre 71
pályázó 82 db pályázatot nyújtott be (volt, aki több kategóriában is nevezett). A
beadott virágosítási pályázatokat a nyár folyamán helyszíni bejárás során a zsűri
kiértékelte és megállapítottuk a helyezési sorrendet. A verseny során az első három
helyezetteket díjaztuk. Nagyon indokolt esetben kategóriánként több 2. és 3.
helyezést is kiadtunk. Különdíjban azokat a versenyzőket részesítettük, akik a
korábbi két évben 1. helyezést értek el, és most is rendkívül színvonalasnak
bizonyult az általuk virágosított helyszín. Azoknak, akik már 5, 10, 15 illetve 20 éve
folyamatosan részt vesznek a virágosítási versenyen, jubileumi díjjal és emléklappal
köszöntük meg munkájukat. 2020. évben 13 új pályázó is csatlakozott
versenyünkhöz. Nekik „első fecske” elnevezésű ajándékokkal kedveskedtünk. A
helyezést el nem érő pályázóknak oklevéllel és kis értékű növény ajándékkal
köszöntük meg a versenyen való részvételt. A „Virágos Dunaújvárosért” lakossági
virágosítási versenyre összesen 8 kategóriában lehetett nevezni. A díjak minden
esetben virág és növényajándékok és oklevelek voltak.
A korábbi években engedély nélkül létesült fúrt és ásott kutak vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárásai során az engedélykérelmek benyújtási határidejét időközben
a vonatkozó jogszabály módosításával 2023. december 31. napjáig
meghosszabbították. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató és az
engedélykérelem nyomtatványok letölthetők a www.dunaujvaros.hu önkormányzati
hivatalos honlapról.
A város területén, magánterületen illegálisan lerakott, elhagyott hulladékok ügyében
hatósági kötelezéseket adtunk ki a hulladékbirtokosoknak, azok hiányában pedig a
terület tulajdonosainak.
Egyedi kérelmek alapján zajkibocsátási engedélyeket adtunk ki Városban működő
üzletek üzemeltetőinek és alkalmi rendezvények szervezőinek. Lakossági közérdekű
bejelentés alapján zajkibocsátási ügyben hatósági eljárás lefolytatását kezdtük meg
egy üzlet tulajdonosával szemben.
Közbeszerzéssel kapcsolatos információk:
„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 351/2020. (IX.17.)
határozatával „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyban a Kbt. 81. § szerinti,
hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta
el.
A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) kerül megindításra és lebonyolításra a DV N Zrt. közreműködésével. Az ajánlatok bontására 2020. november 2 napján kerül sor.
„Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 350/2020. (IX.17.)
határozatával döntött a „Dunaújváros – közvilágítás elemeinek karbantartása” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
Az eljárás eredményeként megkötött szerződés 2020. szeptember 29. napján
aláírásra került.
„Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 381/2020. (IX.29.)
határozatával a „Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyban a Kbt. 112.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
Az eljárás megindításának feltétele a GINOP-7.1.6.-16-2017-00007 projekt
konzorcium vezetőjének hozzájárulása, amely jóváhagyással Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata még nem rendelkezik.
A Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
1. Feldolgozott kérelmek száma
A Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői 2020. 09. 01. napjától 2020. 09.
30. napjáig a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító határo- Elutasító határozazatok száma
tok száma

781

1

Egyéb intézkedések száma (adatszolgáltatás, végzés, környezettanulmány)

Összesen

123

905

2. Kifizetett támogatások
A szociális osztály utalványozással foglalkozó ügyintézői 2020. 09. 01. napjától 2020. 09. 30. napjáig az alábbi támogatási összegek utalványozásáról intézkedtek:
Ft-ban
Megnevezés
10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (KÖTELEZŐ FELADAT)

Teljesítés

5

Helyi lakásfenntartási támogatás

1 608 000

Gyógyszerköltség támogatás

1 588 000

Átmeneti segély + krízis segély + elemi kár

810 000

Hátralékkezelési támogatás

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + gyvt. krízis segély

735 000

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

200 000

Iskolakezdési támogatás

585 000

Albérleti támogatás

0

Időskorúak támogatása

0

Gondozási támogatás

45 000

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

378 000

Első újszülött támogatása + járuléka

0

Mozijegy áfával

0

Védőháló

0

Összesen

5 949 000

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 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 a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. 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.
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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 az ingye nes szünidei étkeztetést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiskorú
általános, illetve középiskolás gyermekek részére biztosítja az őszi szünet ideje alatt
(2020. október. 23. napjától 2020. november 1. napjáig) 5 munkanapon, valamint a
téli szünet ideje alatt (2020. december 19. napjától 2021. január 3. napjáig) 7 munka napon keresztül.
A 2020. évi őszi-téli szünidei ingyenes étkeztetés lehetőségéről 260 jogosult rászoruló kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kell.
A 2020. évi őszi-téli tanítási szünet időtartamára 2020. 09. 30. napjáig 15 hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint 12 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
kiskorú általános, illetve középiskolás gyermek törvényes képviselője igényelte az ingyenes szünidei étkeztetést.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával - a 220/2020. (II.16.) Polgármesteri Határozat alapján - megkötött szerződés szerint az étkeztetést a Gasztro-Life
Kft. biztosítja az alábbi helyszínen:
CAMPUS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.
4. Adatszolgáltatás
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az
általános iskolai felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ
minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét.
Dr. Molnár Attila jegyző úr 2020. szeptember 8. napján kelt megkeresésében kérte –
hivatkozva a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához érkezett levelében foglalt kérésére – a
Szociális Osztály nyilvántartásában szereplő, Dunaújvárosban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, valamint rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban.
Az adatszolgáltatást 2020. szeptember 17. napján teljesítettük.
Egyéb információk:
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A tájékoztató mellékletében találhatók Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2020. szeptember 17. napján tartott nyílt ülésen feltett
képviselői kérdésekre adott válasz:
Orosz Csaba képviselő úrnak:
- Dunaújváros, Petőfi Sándor utcai parkoló kialakítása
- Barsi Dénes utcai csatornaberuházás során felmerülő problémák
Tóth Kálmán képviselő úrnak:
- Venyimi úti buszmegálló
Utassy Éva képviselő asszonynak:
- Október 23. tér parkoló
Cserna Gábor képviselő úrnak:
- nyugdíjasok ötezer forintos támogatása
- Apáczai Csere János utcai csőtörés
- temető működtetése
- tájékoztatás a TOP projektektől
Lőrinczi Konrád képviselő úrnak:
- vírusvédekezésre elkülönített összeg felhasználása
- Batsányi úti szelektív gyűjtősziget
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.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (X.15.) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése
közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és a
meghozott polgármesteri döntésekről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.
Dunaújváros, 2020. október 9.
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