
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  120/2019. (III.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya:

A Lajos K körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tevének elfogadása és
a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése 

Végrehajtási határidő: 2019. április 5.       

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

2. A határozat száma:  131/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti
kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

-  a  szerződés  aláírására  a  Miniszterelnökség  által  működtett  Támogatásokat
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30
nap
- a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleménye 2019. április 10. napján érkezett meg
Hivatalunkhoz. A szerződés Felek általi aláírására 2019. április 23. és 2019. május 6-
án került sor. A pénzügyi teljesítés 2019. május 10. napján megtörtént.

3. A határozat száma:  140/2019. (II.14.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről

Végrehajtási határidő: 2019. április 1.   
    



Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 5. pontjának végrehajtása határidőre megtörtént.

4. A határozat száma:  171/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány képviselőjével  a 2019.
évre vonatkozó támogatási szerződés aláírása

Végrehajtási határidő: 2019. április 26.       

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A szerződés aláírása megtörtént. A szerződés aláírására a megadott határidő után
került sor az alábbiak miatt:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. § (3)
bekezdés kimondja: „Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy
magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget,
e  kötelezettségének  teljesítéséig  a  további  finanszírozást,  támogatást  fel  kell
függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.”
Az  alapítvány  a  2018.  évi  támogatási  összeggel  határidőre  elszámolt,  erre
vonatkozóan került elfogadásra a 361/2019. (IV. 23.) polgármesteri határozat. 
A  polgármesteri  határozat  kézhezvétele  után  jelzés  érkezett  az  alapítvány
kuratóriumi titkárától, hogy a polgármesteri határozat 3. pontjában megjelölt 876.996
forint visszautalásáról az alapítvány nem tud intézkedni, mivel a pénzügyi beszámoló
leadása  és  elfogadás  közti  időben  még  11.  166  forint  banki  költség  keletkezett.
Emiatt a kuratórium elnöke kezdeményezte a polgármesteri határozat módosítását.
A 361/2019. (IV. 23.) polgármesteri határozatot a 407/2019. (V. 08.) polgármesteri
határozat módosította. 

Hivatkozott jogszabály alapján a 2019. évi támogatási szerződés aláírására csak ezt
kövezően kerülhetett sor, az aláírás időpontja: 2019. május 14. napja volt.

Mivel  adott  időszakban  közgyűlés  nem  volt,  ezért  a  végrehajtási  határidő
módosítására nem volt lehetőség.

  5. A határozat száma:  173/2019. (III.21.) határozat 10. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek  villamos
energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő:       2019. május 31.
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Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A szerződés aláírására határidőben sor került.

  6. A határozat száma:  177/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A FMKH Dunaújvárosi Járási  Hivatalának új  épülete környezetében parkolóhelyek
kivitelezése

Végrehajtási határidő:       2019. április 5.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  7. A határozat száma:  178/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A FMKH Dunaújvárosi Járási  Hivatalának új  épülete környezetében parkolóhelyek
kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása

Végrehajtási határidő:       2019. április 5.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  8. A határozat száma:  208/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat el-
látási szerződés alapján átadott 2018. évi ellentételezés elszámolásának jóváhagyá-
sáról és a 2019. évi keretösszeg megállapításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.
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  9. A határozat száma:  210/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészí-
tése

Végrehajtási határidő:       2019. május 4.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

10. A határozat száma:  211/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének elkészítése

Végrehajtási határidő:       2019. május 6.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

11. A határozat száma:  211/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének elkészítése

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

12. A határozat száma:  212/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Vasmű út  53-57.  előtt  parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási  szerződés
megkötése
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Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

13. A határozat száma:  212/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Vasmű út  53-57.  előtt  parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási  szerződés
megkötése

Végrehajtási határidő:       2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

14. A határozat száma:  213/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

15. A határozat száma:  214/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat
felújítási munkáinak támogatása

Végrehajtási határidő:       2019. május10.
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Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

16. A határozat száma:  214/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszakaszok burkolat
felújítási munkáinak támogatása

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

17. A határozat száma:  215/2019. (IV.18.) határozat 9. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító tábla kihelyezései munkálataira

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

18. A határozat száma:  216/2019. (IV.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén gyalogos-átkelőhelyek tervezése

Végrehajtási határidő:       2019. május 6.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.
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19. A határozat száma:  216/2019. (IV.18.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén gyalogos-átkelőhelyek tervezése

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

20. A határozat száma:  218/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, felújítására

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

21. A határozat száma:  219/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáiról

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.
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22. A határozat száma:  225/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalásáról (Pentele Baráti kör támoga-
tása)

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

23. A határozat száma:  226/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére benyúj-
tott kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

24. A határozat száma:  228/2019. (IV.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emelése

Végrehajtási határidő:       2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A  Hétszínvirág  Bölcsőde  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzett  adatainak
módosítását  2019.  május  10.  napján  –  a  módosított  szakmai  program  aláírását
követően, a Fejér Megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámügyi  Osztályával való
egyeztetést követően – kezdeményeztük.
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25. A határozat száma:  228/2019. (IV.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emelése

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

26. A határozat száma:  228/2019. (IV.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emelése

Végrehajtási határidő:       2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A  határozatot  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  igazgatója  részére  2019.
április 30. napján megküldtük.

27. A határozat száma:  230/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Óvodában 2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.
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28. A határozat száma:  233/2019. (IV.18.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2018. évi  gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámolós elfogadása

Végrehajtási határidő: 2019. április 30.
       
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály részére 2019. május
2-án a határozat és a beszámoló megküldésre került.

29. A határozat száma:  235/2019. (IV.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros alapellátásában nem önkormányzati tulajdonú kezelőegységen dolgozó
fogorvosok eszközvásárlási célú támogatására

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

30. A határozat száma:  236/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítá-
sáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.
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31. A határozat száma:  239/2019. (IV.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az „MVP-Fabó Éva uszoda” fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosí-
tásról

Végrehajtási határidő:  

- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
     
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés II.  számú előirányzatba,  2019. június 20-ra beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

32. A határozat száma:  253/2019. (IV.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
1. számú módosításáról”

Végrehajtási határidő:  2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A közbeszerzési terv 1. számú módosításának közzétételére határidőben sor került.

33. A határozat száma:  254/2019. (IV.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújvárosi  Szennyvíztisztító  –  sodorvonali  vezeték  rekonstrukciója”  tárgyában
közbeszerzési eljárás indításáról

Végrehajtási határidő:  2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Az eljárás megindítása az elektronikus közbeszerzési rendszerben határidőben meg-
történt.
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34. A határozat száma:  255/2019. (IV.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyában indu-
ló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítá-
sáról”

Végrehajtási határidő:  2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Az ajánlattételi felhívások kiküldése határidőben megtörtént.

35. A határozat száma:  256/2019. (IV.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közigazgatási területén lévő közvilágítási  hálózat aktív elemeinek –
fényforrások és lámpatestek javítása, karbantartása”  tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról, az eljá-
rás megindításáról

Végrehajtási határidő:  2019. április 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Az eljárás megindítása az elektronikus közbeszerzési rendszerben határidőben meg-
történt.

36. A határozat száma:        261/2019. (IV.18.) és 265/2019. (IV.18.) határozat 

A határozat tárgya:

„Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására
 
Végrehajtási határidő: 2019. április 26.       

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.
 

37. A határozat száma:  263/2019. (IV.18.) határozat 

A határozat tárgya:

A „Dunaújváros Ifjúságáért” Díj adományozásáról
 
Végrehajtási határidő: 2019. május 31.       
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Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat végrehajtása határidőre megtörtént.

38. A határozat száma:  264/2019. (IV.18.) határozat 

A határozat tárgya:

A „Dunaújváros Ifjúságáért” Díj adományozásáról
 
Végrehajtási határidő: 2019. május 31.       

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat végrehajtása határidőre megtörtént.

39. A határozat száma:  351/2019. (V.30.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
2. számú módosításáról”

Végrehajtási határidő:  2019. június 14.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A közbeszerzési terv 2. számú módosításának közzétételére határidőben sor került.

40. A határozat száma:  352/2019. (V.30.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyában indu-
ló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítá-
sa tárgyában benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására”

Végrehajtási határidő:  2019. június 14.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

a szerződés aláírására határidőben sor került.

41. A határozat száma:  353/2019. (V.30.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának, a közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítá-
sáról 
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Végrehajtási határidő:  2019. június 14.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Az eljárás megindítása az elektronikus közbeszerzési rendszerben határidőben meg-
történt.

      
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

…  /2019. (VI.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, 2019. június 20.
                                       

Cserna Gábor s.k.  
 polgármester
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