
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  393/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Forráshely biztosítása Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt.  és a Magyar
Röplabda Szövetség által történő lebonyolítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

2. A határozat száma:  402/2017. (VI.15.) határozat 7. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 1. számú módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.  pontjában rögzített  előzetes kötelezettségvállalás a 2-5. pontjainak
megfelelő módon beépítésre került a 2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (4.) módosításába.

3. A határozat száma:  403/2017. (VI.15.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái



Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

4. A határozat száma:  404/2017. (VI.15.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Hunyadi János u. 4/1. szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) felújítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

5. A határozat száma:  405/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt SZTK) épületében elhasznált villamos ener-
gia E-On Energia Szolgáltató Kft. részére történő kiegyenlítésére

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

6. A határozat száma:  406/2017. (VI.15.) határozat 11. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák
javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálatai
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Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

7. A határozat száma:  407/2017. (VI.15.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város területén a Római körúti  víztorony környezetébe
(Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017.
évi költségvetési rendelet (4.) módosításába.

8. A határozat száma:  415/2017. (VI.15.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata figye-
lembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszol-
gáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

9. A határozat száma:  431/2017. (VI.15.) határozat 4. pontja
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 A határozat tárgya: 

A Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetése (DVG Zrt. ajánlata)

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

10. A határozat száma:  434/2017. (VI.15.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonke-
zelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület őrzé-
sére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

11. A határozat száma:  449/2017. (VI.15.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázat-
ra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

12. A határozat száma:  450/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja
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 A határozat tárgya: 

Az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatko-
zó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

13. A határozat száma:  465/2017. (VI.15.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének mó-
dosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

14. A határozat száma:  483/2017. (VI.27.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálatai

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

15. A határozat száma:  484/2017. (VI.27.) határozat 3. pontja
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 A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

16. A határozat száma:  485/2017. (VI.27.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  működési  költségei  biztosítására  vonatkozó
(2017. június – december hónap) megállapodás megkötése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

17. A határozat száma:  487/2017. (VI.27.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálatai

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

18. A határozat száma:  491/2017. (VI.27.) határozat 4. pontja
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 A határozat tárgya: 

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljá-
rás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

19. A határozat száma:  493/2017. (VI.27.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatai-
nak értékelése, és a legjobb ajánlat elfogadása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

20. A határozat száma:  503/2017. (VI.27.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elren-
delése, 2017. évi létesítményhasználat megfizetésének vállalása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2-3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.
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21. A határozat száma:  504/2017. (VI.27.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

Szabad korcsolya finanszírozás, diákok szabadidő sportolása és tömegsport, egyéb
szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

22. A határozat száma:  508/2017. (VI.27.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényeinek megvásárlása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

23. A határozat száma:  513/2017. (VI.27.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Tagi kölcsön biztosítása a DSZSZ Kft. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

24. A határozat száma:  514/2017. (VI.27.) határozat 5. pontja
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 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj  megfizetése
iránt indított perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli képviseletéről döntés 

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 3. pontban meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (4.) módosításába.

25. A határozat száma:  519/2017. (VII.13.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A  DKKA Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  kérelmére  TAO
vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítása – sportfejlesztési program, műkö-
dési költségek 

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

26. A határozat száma:  523/2017. (VII.13.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A  Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út
49.) kazáncsere munkái

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.
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27. A határozat száma:  524/2017. (VII.13.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi gyepmesteri telep kutya kenneljeinek felújítása, átalakítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

28. A határozat száma:  533/2017. (VIII.03.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

29. A határozat száma:  534/2017. (VIII.03.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Kilátó kialakításának megvalósítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

30. A határozat száma:  536/2017. (VIII.03.) határozat 3. pontja
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 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítésé-
hez szükséges döntés meghozatala

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017.  szeptember  21-én  jóváhagyott  2017.  évi  költségvetési  rendelet  (4.)
módosításába.

31. A határozat száma:  537/2017. (VIII.03.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A DVG Zrt. 400.000.000,- Ft-os folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez szüksé-
ges kezességvállalás

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017.
évi költségvetési rendelet (4.) módosításába.

32. A határozat száma:  538/2017. (VIII.03.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához szüksé-
ges forrás biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. szeptember 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (4.) módosítá-
sába.

33. A határozat száma:  677/2017. (X.19.) határozat 
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 A határozat tárgya: 

A DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítá-
sára, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot a DSZSZ Kft. részére megküldte.

34. A határozat száma:  678/2017. (X.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítá-
sára, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot a DSZSZ Kft. részére megküldte.

35. A határozat száma:  681/2017. (X.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  szociális  és  gyermekjóléti  intézmények
költségvetési előirányzatának módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. október 30-án az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője,
az  Egyesített  Szociális  Intézmény és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézményvezetője,  a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója,  valamint a
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére megküldtük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (XI.16.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Dunaújváros, 2017. november 16.

                                          Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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