
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  160/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya:

A Vasmű u.  41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat
ellátási  szerződés alapján ellentételezésként átadott  összeg 2017. IX-XII.  időszaki
elszámolásának  elfogadásáról  és  a  2017.  évi  ellentételezési  keretösszeg
megemeléséről

Végrehajtási határidő: 2018. április 27.

 2. A határozat száma:  161/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya:

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  részére az MVP-TOP közfeladat ellátási  szerződés
alapján  2018.  évi  ellentételezési  keretösszeg  megállapításáról  és  a  kapcsolódó
forrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a szerződésmódosítás aláírására: 2018. május 11.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A fenti  két határozat a IV. szerződésmódosítás aláírására irányult,  melyet  a felek
2018.05.09-én  aláírtak.  A  2017.  évi  elszámoláshoz  kapcsolódó
kötelezettségvállalásra  vonatkozó  előlegkérő  leigazolása  megtörtént,  az  összeg
átutalásra került. 
A Költségvetési és Pénzügyi Osztállyal történt egyeztetést követően a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. kidolgozott egy ütemezést a 2018. évi ellentételezési keretösszeg (120
M Ft) lekérésére vonatkozóan.

3. A határozat száma:  167/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya:

A KEHOP-1.2.1.  „Helyi  klímastratégiák kidolgozása,  valamint  a  klímatudatosságot
erősítő  szemléletformálás”  című  pályázaton  való  részvételről  és  a  kapcsolódó
konzorciumi megállapodás aláírásáról



Végrehajtási határidő:

- a  pályázat  benyújtására:  2018.05.01.,  de  legkésőbb  a  mindenkor  érvényes
pályázati felhívásban megjelölt határidő

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  projekt  előkészítése  2018  márciusában  megkezdődött  a  Dunaújváros
Felsőoktatásért  Alapítvány  (Dunaújvárosi  Egyetem),  valamint  Dunaújváros  MJV
Polgármesteri  Hivatala  Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztálya
részvételével.

A KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás c. kiírásra benyújtásra került az "Élhető éghajlatért" - he-
lyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban című  pályázatunk
2018.04.27-én (elektronikusan és papír alapon). 

Ezt követően két hiánypótlási felhívásnak tettünk eleget (május, július). A pályázat a
06.05-ei értesítés szerint teljesítette a jogosultsági feltételeket. Jelenleg még zajlik a
pályázat elbírálása.

A projekt tervezett összköltsége  16.104.795,- Ft, a tervezett megvalósítási időszaka
14,5 hónap.
(beadott:  2018.09.16-2019.11.30.),  mely  paraméterek  a  majdani  Támogatási
Szerződés függvényében módosulhatnak.

A Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására”
című  megállapodást  a  felek  2018.04.25-én  aláírták,  ezt  követte  a  részletesebb
tartalmú „Konzorciumi megállapodás” című dokumentum aláírása 2018.05.18-án.

  4. A határozat száma:  178/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

A Dunaújváros – Pálhalma kerékpárút 355/2017.(XI.29.) Kormányrendelet által meg-
határozott szakasza üzemeltetésének átadása

Végrehajtási határidő: 2018. június 15.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A birtokba adási jegyzőkönyv aláírása megtörtént.

  5. A határozat száma:  261/2018. (V.17.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet kö-
zött a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megálla-
podás megkötéséről
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Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2018. május 31.
- a szerződés aláírására: 2018. június 15.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat megküldése és a szerződés aláírása megtörtént.

  6. A határozat száma:  263/2018. (V.17.) határozat 1.,3., és 4. pontja 

A határozat tárgya:

A  hajléktalanok  ellátása  érdekében  Németh  Ildikó  ápolóval  megbízási  szerződés
megkötéséről

Végrehajtási határidő: 2018. május 31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A megbízási szerződés aláírása és postázása határidőben megtörtént.

  7. A határozat száma:  264/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya:

Az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására vonat-
kozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. május 30.
- a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

benyújtását követő 8 munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozatokat  a  nyertes  pályázók  részére  2018.  május  24-én   megküldtük.  A
nyertes pályázókkal  a támogatási szerződéseket Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármestere határidőben megkötötte.

  8. A határozat száma:  265/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya:

A szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályá-
zatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása
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Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. május 30.
- a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

benyújtását követő 8 munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozatokat  a  nyertes  pályázók  részére  2018.  május  24-én  megküldtük.  A
nyertes pályázókkal  a támogatási szerződéseket Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármestere határidőben megkötötte.

  9. A határozat száma:  359/2018. (VI.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanul-
mányterv készítéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

10. A határozat száma:  360/2018. (VI.21.) határozat 8. pontja 

A határozat tárgya:

Parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezéséről Dunaújváros területén

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.
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11. A határozat száma:  362/2018. (VI.21.) határozat 10. pontja 

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2018.április-december hónap/ 2.számú módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

12. A határozat száma:  363/2018. (VI.21.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő víztaka-
rékos eszközök beszerzésére és telepítésére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

  13. A határozat száma:  364/2018. (VI.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkálataira

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.
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  14. A határozat száma:  372/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2017.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2018.  június  25-én  megküldtük  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  igazgatója  és  a  Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
kirendeltségvezetője részére.

15. A határozat száma:  373/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A „látó szemért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2018.  június  25-én  megküldtük  A  „látó  szemért”  Közalapítvány
kuratóriumi elnöke részére.

16. A határozat száma:  374/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány  2017.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2018.  június  25-én  megküldtük  a  Dunaújváros  és  Környéke  04
Alapítvány kuratóriumi elnöke részére. 
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17. A határozat száma:  375/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Az  „Egészségkárosodott  Emberekért”  Alapítvány  2017.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. június 25-én megküldtük  Az „Egészségkárosodott Emberekért
Alapítvány kuratóriumi elnöke részére. 

18. A határozat száma:  376/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány  2017.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2018.  június  26-án  megküldtük  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére.

19. A határozat száma:  377/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2017. évi beszámolójának tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. június 25-én megküldtük a Jószolgálati  Otthon Közalapítvány
kuratóriumi elnöke részére.
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20. A határozat száma:  382/2018. (VI.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyerek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2017. évi
működéséről szóló beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A beszámoló elfogadásáról szóló határozat postázása határidőben megtörtént.

21. A határozat száma:  384/2018. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A  Dunaújvárosi  Óvoda  Honvédelmi  Intézkedési  Tervének  megismerése,
polgármesteri láttamozó aláírása és az intézményvezető tájékoztatása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. július 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az  Intézkedési  Tervet  Polgármester  úr  2018.  június  27-én  aláírta,  ennek  egy
példányát  és a határozatot 2018. június 28-án megküldtük a Dunaújvárosi Óvoda
intézményvezetője részére.

22. A határozat száma:  385/2018. (VI.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

Önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi díj-
tartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
-
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.
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23. A határozat száma:  386/2018. (VI.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

Az  Élményfürdő  üzemeltetése  vonatkozásában  fennálló  szolgáltatási  koncessziós
szerződés módosításáról,  valamint  a  használhatatlan,  balesetveszélyes ingóságok
leselejtezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 5. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

24. A határozat száma:  387/2018. (VI.21.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya:

A Fabó Éva sportuszoda levegő rendszerének felújításához szükséges forrás biztosí-
tására a DVG Zrt. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

25. A határozat száma:  418/2018. (VII.12.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  jogú Város területén  a  Római  körúti  víztorony környezetébe
(Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút kivitelezési munkálataira

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-2. pontja szerinti  döntés költségvetési  kihatása beépült  a 2018. évi
költségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet mó-
dosításba.

26. A határozat száma:  419/2018. (VII.12.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

A JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő megállapodás a Dunaújváros területén lévő
hirdető vitrinekkel ellátott buszvárókkal kapcsolatban

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

27. A határozat száma:  426/2018. (VII.12.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya:

Tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.-vel, a CO2 kvóta vásár-
láshoz biztosított forrásra

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

28. A határozat száma:  428/2018. (VII.12.) határozat 

A határozat tárgya

A  Dunaújváros  Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesülettel  kötött  tartozásátvállalási
szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költségvetés
III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

29. A határozat száma:  429/2018. (VII.12.) határozat 

A határozat tárgya

A Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költségvetés
III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

30. A határozat száma:  430/2018. (VII.12.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

31. A határozat száma:  431/2018. (VII.12.) határozat 

A határozat tárgya

Az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó megállapodás meg-
kötéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költségvetés
III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

32. A határozat száma:  432/2018. (VII.12.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya

A Radari sportingatlanok üzemeltetésére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

33. A határozat száma:  434/2018. (VII.12.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya

Az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseletével megbízott Szabó, Kelemen és
Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

34. A határozat száma:  436/2018. (VII.12.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Az Energo-Hőterm Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezésére és döntések
meghozatalára

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

35. A határozat száma:  443/2018. (VIII.09.) határozat 

A határozat tárgya

A  TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001  „Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának
bővítése,fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszá-
molható költségeinek saját forrásból való finanszírozásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

36. A határozat száma:  444/2018. (VIII.09.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros  Radari  Sporttelepén  betörésvédelmi,  vagyonvédelmi  és  térfigyelési
rendszer kiépítéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

37. A határozat száma:  449/2018. (VIII.09.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

Tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés III. számú, 2018. szeptember 20-ra beterjesztésre kerülő rendelet módosí-
tásba.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2018. (IX.20.) 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, 2018. szeptember 20.

                                          Cserna Gábor      
 polgármester
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