
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 240/2020. (VII.16.) határozat 2., 3., 5., 7. pontja

A határozat tárgya:

a Radari Sporttelep elnevezése Nyers László Küzdősport Centrumra, emléktábla és felirat
elhelyezése

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt  követő nyolc napon belül,  az emléktábla és felirat
elkészítésére és felhelyezésére 2020. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése, az emléktábla és felirat  elkészítése és felhelyezése határidőben
megtörtént

2. A határozat száma: 264/2020. (VII.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  köztemető  üzemeltetés  kegyeleti  szolgáltatási  szerződés  keretében”  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása megtörtént

3. A határozat száma: 265/2020. (VII.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása megtörtént

4. A határozat száma: 266/2020. (VII.16.) határozat 5. pontja



A határozat tárgya:

„Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívásának,  és  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadásáról,  az  eljárás
megindításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a közbeszerzési eljárás megindítása a határozatban megjelölt időpontig megtörtént

5. A határozat száma: 274/2020. (VII.16.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely engedélyezéséről

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 1.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

6. A határozat száma: 277/2020. (VII.16.) határozat

A határozat tárgya:

József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosítása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: az okiratok MÁK-hoz való benyújtására: 2020. július 23.
- a József Attila Könyvtár SZMSZ-ének benyújtására: 2020. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Humán Szolgáltatási Osztály előkészítése alapján polgármester úr elektronikusan aláírta a
módosító okiratot, kisebb pontosítást követően - amely közgyűlési döntést nem igényelt – a
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vette az alapító okirat módosításait.

Az intézmény vezetője a megadott  határidőre elkészítette és benyújtotta az intézmény új
szervezeti és működési szabályzatát.

7. A határozat száma: 279/2020. (VII.16.) határozat

A határozat tárgya:

Intercisa Múzeum alapító okiratának módosítása

2



Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: az okiratok MÁK-hoz való benyújtására: 2020. július 23.
- a József Attila Könyvtár SZMSZ-ének benyújtására: 2020. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Humán Szolgáltatási Osztály előkészítése alapján polgármester úr elektronikusan aláírta a
módosító okiratot, kisebb pontosítást követően - amely közgyűlési döntést nem igényelt – a
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vette az alapító okirat módosításait.

Az intézmény vezetője a megadott  határidőre elkészítette és benyújtotta az intézmény új
szervezeti és működési szabályzatát.

8. A határozat száma: 280/2020. (VII.16.) határozat

A határozat tárgya:

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2020. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

9. A határozat száma: 286/2020. (VIII.4.) határozat

A határozat tárgya:

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2020. augusztus 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

10. A határozat száma: 290/2020. (VIII.4.) határozat

A határozat tárgya:

TOP -6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt
tervezési feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2020. augusztus 28.
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Jelentés a végrehajtásról: 
a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

11. A határozat száma: 291/2020. (VIII.4.) határozat

A határozat tárgya:

„Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  KEHOP-5.4.1.-16-2016-00467
„Egyetlen Föld – az élő bolygónk” című projekt megvalósításához szükséges rendezvények
szervezéséhez,  valamint  kommunikációs  szolgáltatások  ellátásához  árajánlatkérés
elrendelése, és a beszerzési eljárás lefolytatására a Vasmű út 41. Irodaház Kft. kijelölése, a
határozat közlése, a beszerzés lefolytatása, szerződés megkötése

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

12. A határozat száma: 292/2020. (VIII.4.) határozat

A határozat tárgya:

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-1.2.1.-18-2019-00254 „Élhető
éghajlatért  –  helyi  klímastratégia  és  szemléletformálás  Dunaújvárosban”  című  projekt
megvalósításához  szükséges  rendezvények  szervezéséhez,  valamint  kommunikációs
szolgáltatások ellátásához árajánlatkérés elrendelése, és a beszerzési eljárás lefolytatására
a  Vasmű út  41.  Irodaház  Kft.  kijelölése,  a  határozat  közlése,  a  beszerzés  lefolytatása,
szerződés megkötése

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

13. A határozat száma: 322/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a dunaújvárosi görögkatolikus templom építésének támogatása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a templom építéséhez 2021. és 2022. évben nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
határozatot megküldtük az egyház részére

14. A határozat száma: 323/2020. (IX.17.) határozat
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A határozat tárgya:

Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata módosítása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

az Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló határozatot,
és a polgármesteri aláírással ellátott dokumentumot megküldtük az intézménynek

15. A határozat száma: 324/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

József Attila Könyvtár szervezeti és működési szabályzata jóváhagyása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a  József  Attila  Könyvtár  szervezeti  és  működési  szabályzata  jóváhagyásáról  szóló
határozatot,  és  a  polgármesteri  aláírással  ellátott  dokumentumot  megküldtük  az
intézménynek

16. A határozat száma: 325/2020. (IX.17.) határozat 1. pontja

A határozat tárgya:

a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyásáról (Családok Átmeneti Otthona)

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

a hatósági szerződés aláírása megtörtént

17. A határozat száma: 326/2020. (IX.17.) határozat 1. pontja

A határozat tárgya:

a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Szociális  és  Gyámügyi  Osztályával
kötendő szerződések jóváhagyásáról (Útkeresés Segítő Szolgálat)

Végrehajtási Idő:
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- 2020. október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

a hatósági szerződés aláírása megtörtént

18. A határozat száma: 328/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  288/2020.  (VIII.4.)  számú
határozatának módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

a hatósági szerződés aláírása megtörtént

19. A határozat száma: 329/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a CitíRocks Kft-vel zenei flashmob lebonyolítása érdekében kötött szerződés módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés módosítását,  és az egységes szerkezetű szerződést – polgármesteri  aláírás
után – megküldtük a CityRocks Kft. részére

20. A határozat száma: 330/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány 2020. évi támogatása

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

21. A határozat száma: 331/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:
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a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálása 

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

22. A határozat száma: 332/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2021. évi  fordulójához
való csatlakozás

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 1.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

23. A határozat száma: 342/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a  dunaújvárosi  52.  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,
természetben  2400  Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán  utca  52.  hrsz.  „felülvizsgálat  alatt”
található,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó  pályázat
értékeléséről

Végrehajtási Idő:

- a határozatnak az előkészítő osztályra történő megérkezésétől számított 8 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőben megtörtént

24. A határozat száma: 347/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok  ellátásával  összefüggésben  külső  szakértő
kiválasztásáról

Végrehajtási Idő:

- a határozatnak az előkészítő osztályra történő megérkezésétől számított 8 napon belül
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Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

25. A határozat száma: 348/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a  dunaújvárosi  helyi  közlekedési  feladatok  ellátásával  összefüggésben  külső  szakértő
kiválasztásáról

Végrehajtási Idő:

- a határozatnak az előkészítő osztályra történő megérkezésétől számított 8 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

26. A határozat száma: 349/2020. (IX.17.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. számú
módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 30

Jelentés a végrehajtásról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve határidőben
közzétételre került az Önkormányzat honlapján

27. A határozat száma: 350/2020. (IX.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  –  közvilágítás  elemeinek  karbantartása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményeinek megállapításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása a határozatban megjelölt időpontig megtörtént

28. A határozat száma: 351/2020. (IX.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:
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„Dunaújváros  villamos  energia  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményeinek
megállapításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása a határozatban megjelölt időpontig megtörtént

29. A határozat száma: 359/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 397/2018. (V.21.) határozata módosítása

Végrehajtási Idő:

- a határozat előkészítő osztályra érkezését követő 8 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozatokban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek

30. A határozat száma: 375/2020. (IX.29.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

a volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola  villámvédelmét  biztosító  munkák  DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt-től történő megrendeléséről

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése határidőben megtörtént

31. A határozat száma: 379/2020.(IX.29.) határozata 2. pontja

A határozat tárgya: 

az  Északi  Ipari  Parkban  található  2976/54  helyrajzi  számú  1300  m2  nagyságú  terület
hasznosítása

Végrehajtási határidő: 

- a pályázat kiírására: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

Jelentés a végrehajtásról:  

a pályázat kiírása határidőben megtörtént
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (X.15.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Dunaújváros, 2020. október 9.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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