TÁJÉKOZTATÓ
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett
munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről
2021. november
A Főépítészi és Pályázati Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:
A 2021.03.11-én benyújtásra került, majd hiánypótolt a 2021. évi belterületi utak
felújítása hazai költségvetési, 50% önrészt is igénylő pályázatra a Dózsa György út
Budai N. A. út-Baracsi út közötti szakasz burkolatfelújítását célzó támogatási
igénylésünket nem támogatták a 2. körben sem a 2021.11.22-ei közlemény szerint.
Az önrészre elkülönített előirányzat ezzel más célra felhasználható.
A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld - az élő bolygónk" projektet belső
hivatali szakmai stáb valósítja meg 2016 óta. A DFA Alapítvánnyal konzorciumban
megvalósított projektet súlyosan érintette a koronavírus, mivel nagy arányban iskolai
és városi rendezvények megvalósítása adja a szakmai tartalmat. A hatályos
megvalósítási időszak: 2020.04.16-2022.04.15.
A vizsgált időszakban is folytatódtak a szakmai egyeztetések. A novemberi
programok lezajlottak a kapcsolódó kötelező nyilvánossági és egyéb feladatokkal
együtt (2. modul Tájékoztató előadások 2. és 3. alkalom szakközép-, általános iskolai
pedagógusokat megcélozva, 2021.11.25-én teljesültek.) A szükséges előadók,
szakmai résztvevők személyi jellegű megbízási szerződései megkötésre kerültek
2021.10.18-án, a teljesítés, kifizetés is megtörtént.
Folytatódott az 1. időközi elszámolás összeállítása.
Az 1. mérföldkő határideje: 2021.11.30. volt, melyhez kapcsolódóan szakmai
beszámoló készítése is kötelező az elszámolás mellett decemberben, itt lehetőség
van halasztásra is. 2021.12.03-án projektmenedzseri feladatok ellátására
megkötöttük a szerződést. E feladatok több éve, 2016 óta zajlottak már, de ennek
csak töredékét lehet megbízási díjjal is honorálni, ehhez kapcsolódik ez a konkrét
szerződés. A Tanulmányi versenyek lebonyolítása a következő feladat, ennek
előkészítése folyamatban (egyeztetés).
KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és
szemléletformálás Dunaújvárosban: szintén belső stáb működteti és szintén a
DFA Alapítvánnyal alakított konzorciumban zajlik. A veszélyhelyzet e projekt
megvalósítását is ellehetetlenítette. Megvalósítási időszak: 2020.08.16-2022.12.22.
Folyamatosan dolgozik a klímastratégiát készítő vállalkozó, beleértve az alapvetően
kérdőívekkel történő társadalmasítást is. Jelenleg a 0. 1. és a 2. szakaszhoz
kapcsolódó kérdőívek készültek el és a Fejér Megyei Kormányhivatallal történt
egyeztetés.
Folytatódtak a szakmai egyeztetések. A 2021. novemberi programokról: 2021.11.10én bonyolítunk le több rendezvényt is: Zöld nap klímavédelmi szekció és
klímavédelmi előadások. A kapcsolódó személyi jellegű megbízási szerződéseket
2021.10.29-én megkötöttük.
Az illusztrált klímavédelmi pályaművek beküldését hirdető pályázat 2022.01.31-jéig
tart.
Az eredményhirdetésre szükséges már felkészülni, a díjak, ajándékok
beszerzési feladatainak lebonyolítása folytatódott.

A 2022. januári-februári rendezvények előkészítése folyamatban. (Tanulmányi
versenyek, Jó gyakorlatok, klímavédelem házhoz megy)
2021.12.03.-án a projektmenedzseri szerződések megkötésre kerültek: 1 fő
menedzser, 1 fő pénzügyi asszisztens, 1 fő koordinátor. E feladatok több éve
zajlottak már, de ennek csak töredékét lehet megbízási díjjal is honorálni, ehhez
kapcsolódik a szerződéskötés.
A fenti két projekt elválaszthatatlan egymástól, megvalósításuk párhuzamosan
történik.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereteiben, a Modern
Városok Programban megvalósítandó-, valamint európai uniós és hazai
finanszírozású pályázatok státuszáról részletesen a mellékelt összefoglaló
táblázatban számolunk be, jelen levélben a kiemelt események olvashatóak az
alábbiak szerint.
A TOP/MVP Projektek kapcsán a vizsgált időszakban kiemelendő:
A TOP-6.1.4.-16-DU1-2018-00003 „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” projektnél
módosításra került a fizikai befejezés véghatárideje 2022.12.31-re.
Az Aprók Háza, Napsugár Tagóvodák felújítását célzó TOP-6.2.1-15-DU1-201600002 projekt kapcsán a MÁK szabálytalansági döntés jogkövetkezményeképpen
36.333.435,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg (előleg terhére nem
elszámolható költségek). Az önkormányzat 12 havi részletfizetési kérelme
jóváhagyásra került, a törlesztés időszaka 2021.október–2022. szeptember lesz,
eddig az 1-2. részlet határidőben átutalásra került.
A Zengő-Bongó és Hétszínvirág Tagbölcsődék épületeit érintő TOP-6.2.1-19-DU12019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” projektben az építési
engedélyezési és kiviteli tervek szállításának határideje hosszabbításra került
2022.01.31-ére. (2021.11.23. szerződésmódosítás a DVN Zrt-vel) A Bólyai u. 2. sz.
alatti Zengő-Bongó bölcsődei parkoló építtetésére a tervező kérvényezte az
engedélyeztetési eljárás megkezdését. 2021.11.29-én végzés érkezett hiánypótlásra
felszólításról, a kapcsolódó eljárási díjak kérelmünk nyomán kifizetésre kerül a mai
napon és beküldhető a dokumentáció.
A TOP-6.3.2.-15-DU1-2016-00001 „Zöld város kialakítása” pályázatnál a 6. időközi
kifizetési igény jóváhagyásra került.
TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projekt kapcsán 2021.12.01-jén
megérkezett a tájékoztatás a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló
jóváhagyásáról, ezzel a projekt fenntartási időszaka megkezdődött.
A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése
Dunaújvárosban c. projektben a szakmai tartalom leszűkítése - 3 célterületre
korlátozása – folyamatban, e kapcsán a megvalósíthatósági tanulmány és
dokumentumainak átdolgozása is zajlik. A célterületi szakmai vezető újabb képzésen
vett részt (A könyvtárak szerepe a helyi közösségfejlesztésben), a kapcsolódó
szakmai és gazdasági feladatok ellátása megtörtént.
Megtörtént a 2022. évi költségvetési előirányzatok tervezése az elmúlt hónapban.
Folyamatos volt a nyilvántartások vezetése, az adatszolgáltatások, beszámolók
készítése, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása. Ismét több tanulónak segítünk
esettanulmányok írásában is.
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A Köztársaság út 14. szám alatt lévő légszennyezés mérő állomás adatai alapján a
PM10 szálló por 24 órás átlagkoncentrációja 2021. november 8. napjától 2021.
december 7. napjáig terjedő időszakban összesen két alkalommal (2021. november
14-én: 54 µg/m3 és november 16-án: 55 µg/m3) lépte túl az egészségügyi
határértéket. Ezeken a napokon kívül nem volt egészségügyi határérték túllépés. A
PM10 szálló por napi átlagkoncentrációjának mért értéke a vizsgált időszakban
egyszer sem érte el a füstköd tájékoztatási küszöbértéket (75 µg/m3) és a riasztási
(100 µ/m3) küszöbértéket sem. A többi, városunkban mért légszennyező anyag 24
órás átlagkoncentrációja nem érte el az egészségügyi határértéket.
Az EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadásával kapcsolatos szerződést
megkötöttük, a kiadvány jelenleg a nyomdában van, hamarosan elkészül.
A KEHOP-5.4.1-16-2016-00467 „Egyetlen Föld – az élő bolygónk” című
energiatudatossági,
energiatakarékossági
és
energiahatékonysági
szemléletformálásról szóló projekt keretében, 2021. november 25-én Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
közös szervezésében tájékoztató előadásokat tartottunk a Városháza közgyűlési
termében általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak az alábbi témákban: a
megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása, a szolgáltatóktól vételezhető,
megújuló alapú szolgáltatás, energiatudatosság a lakásokban, háztartásokban,
épületek korszerűsítésének támogatási lehetőségei. Az előadók a Dunaújvárosi
Egyetem felkért oktatói és a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Környezetvédelmi Osztályának, valamint a Főépítészi és Pályázati Osztályának
munkatársai voltak. Az előadásokat kötetlen beszélgetés követte az
energiatudatosság, energiatakarékosság és energiahatékonyság témakörben.
Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály tevékenységéhez kapcsolódó
információk:
1. FELDOLGOZOTT KÉRELMEK SZÁMA
A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály szociális-igazgatási ügyintézői
2021. 11. 01. napjától 2021. 11. 30. napjáig
a beérkező kérelmeket az alábbiak szerint dolgozták fel:

Megállapító
határozatok száma

327

Egyéb intézkedések
száma
Elutasító
(adatszolgáltatás,
határozatok száma
végzés,
környezettanulmány)
0

2. KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK

44

Összesen

371

A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály utalványozással foglalkozó
ügyintézői 2021. 11. 01. napjától 2021. 11. 30. napjáig az alábbi támogatási
összegek utalványozásáról intézkedtek:
Ft-ban
Megnevezés

Teljesítés

Kötelezettségvállalás megnevezése:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete alapján
7. számú melléklet 10.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADAT
Helyi lakásfenntartási támogatás

1 590 000

Gyógyszerköltség támogatás

1 646 000

Étkezési-ruházati támogatás

250 000

Hátralékkezelési támogatás
Gyermeknevelési támogatás
Születési támogatás
Iskolakezdési támogatás (1. oszt. és 9. oszt.)
Iskolakezdési támogatás (ált. isk. 2-8. évf.)
Gondozási támogatás

0
270 000
75 000
0
6 000
35 000

Kórházi ápolás utáni támogatás

110 000

Rendkívüli települési támogatás

0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Időskorúak támogatása

48 603 000

Albérleti támogatás

0

Első újszülött támogatása + járuléka

0

Összesen

52 585 000

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.) Korm. rendelet (továbbiakban: 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) 13/A. §
(3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2021. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 124/2021. (II. 18.)
határozata alapján a 2021. évben, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
déli meleg főétkezést biztosít a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos
helyzetű kiskorú gyermekek részére.
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerint a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló
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 Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros tagbölcsődéi a tavaszi, őszi és téli szünet ideje alatt nem
tartanak zárva. Az ingyenes szünidei étkeztetést a 2021. évi őszi-téli szünidő alatt az
arra jogosult kiskorú általános, illetve középiskolás gyermekek részére Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.
A 2021. évi téli szünidei ingyenes étkezés lehetőségéről 308 jogosult rászoruló
kiskorú gyermek törvényes képviselőjét értesítettük tértivevényes levélben.
Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak kérelmeznie kellett.
A téli szünidei ingyenes étkeztetést 27 kiskorú gyermek törvényes képviselője
kérelmezte.
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló, az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI.
8.) EMMI rendelete alapján a 2021/2022. tanévben
- a téli szünet 2021. december 22. napjától 2022. január 2. napjáig (7 munkanap)
tart,
amely munkanapokon biztosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az
ingyenes déli meleg főétkezést.

Az Önkormányzattal - a 2021. évi ingyenes szünidei gyermekétkeztetés
biztosításáról (szolgáltató kiválasztásáról) szóló 125/2021. (II.18.) közgyűlési
határozata alapján - megkötött szerződés szerint a téli szünidei étkeztetést a 2021.
évben a Family Faloda Kft. biztosítja az alábbi helyszínen:
JUHAROS ÉTTEREM 2400 Dunaújváros, Hunyadi János út 4/1.
Egyéb információk:
A tájékoztató mellékletében található Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2021. november 18. napján tartott nyílt ülésen feltett
képviselői kérdésre adott válasz:
Gombos István képviselő úrnak:
- északi lakópark területén a levegő minősége

Tisztelt Közgyűlés!
A két ülés közötti tájékoztatót a közgyűlési postázást megelőző napon az előzetes
törvényességi vizsgálat és az azt követő aláírás miatt csütörtökön délután lezártuk.
Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé
kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (XII.16.) határozata
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó rendes ülése óta végzett
munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a
polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két rendes ülése közötti időszakban végzett
munkájáról, a fontosabb eseményekről, továbbá átruházott hatáskörben meghozott
polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót.
Dunaújváros, 2021. december 9.
Pintér Tamás
polgármester

