
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 315/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkák  elismeréseként  egyszeri
rendkívüli juttatás nyújtása

Végrehajtási Idő:

- 2020. december 1.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat az Útkeresés Segítő Szolgálat és az Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai  intézményvezetője  részére  határidőre
kipostázásra került.

2. A határozat száma: 321/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2020. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv 
elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására

Végrehajtási Idő:

- 2020. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése a DVCSH Kft.- felé megtörtént.

3 A határozat száma: 333/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a Dunanett
Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 1.460.335 e Ft mérleg főösszeggel és 27.476 e
Ft (nyereség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az
üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint 

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül



Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

4. A határozat száma: 334/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Dunanett  Nonprofit  Kft.  2020.  évi
üzleti  terét  nem fogadja  el  a  határozat  melléklete  szerint,  az  eredményterv  és  a
Cash-flow terv hiánya miatt arra tekintettel, hogy többek között nem látható a tagi
kölcsön visszafizetésének üteme

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

5. A határozat száma: 335/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a Dunanett
Nonprofit  Kft.  2019.  évi  beszámolóját  megismerte a határozat  1.  2.  és  3.  számú
mellékletei szerint azzal, hogy a beszámoló minden mellékletén kötelező szövegrész:
„a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

6. A határozat száma: 336/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.  2019. évi  beszámolóját megismerte, azt 3.336.842 e Ft
mérleg főösszeggel és -28.240 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1.,
2.,  3.,  4.  számú  mellékletei  szerint  nem  fogadta  el  és  kéri  az  Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  adjon  tájékoztatást  a  gazdasági
társaság taggyűlésén és tegyen javaslatot a banki szerződés módosítására, illetve új
kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint  tegyen  javaslatot  a  2020.  évi
vagyonhasználati díjra a társasági szerződésben foglaltak szerint
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Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

7. A határozat száma: 337/2020. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft.  2019. évi  beszámolóját megismerte, azt 3.336.842 e Ft
mérleg főösszeggel és -28.240 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1.,
2.,  3.,  4.  számú  mellékletei  szerint  nem  fogadta  el  és  kéri  az  Energo-Viterm
Beruházó,  Működtető  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  adjon  tájékoztatást  a  gazdasági
társaság taggyűlésén és tegyen javaslatot a banki szerződés módosítására, illetve új
kölcsönszerződés  megkötésére,  valamint  tegyen  javaslatot  a  2020.  évi
vagyonhasználati díjra a társasági szerződésben foglaltak szerint

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

8. A határozat száma: 339/2020. (IX.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló Kalandpark bérbeadására kiírt  pályázat
értékeléséről

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
- a bérleti szerződés aláírására: a közgyűlés döntésétől számított 15 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése és a bérleti szerződés aláírása határidőben megtörtént

9. A határozat száma: 341/2020. (IX.17.) határozat
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A határozat tárgya:

DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  megállapította,  hogy  a  Kavics-Ker  Kft.  által
megvásárolni kívánt, önkormányzati tulajdonú, dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú ingatlan
értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént

10. A határozat száma: 365/2020. (IX.17.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros díj adományozása

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 23., valamint a díj átadását követő 5 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek

11. A határozat száma: 371/2020. (IX.29.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft.
2019/2020-as (határozat  száma:  be/SFPH01-07272/2019/MKSZ)  és  2020/2021-es
(határozat száma: be/SFP-08272/2020/MKSZ) Sport Fejlesztési Programja önereje
biztosításához 26.000.000,- Ft-ot biztosított

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
- a  támogatási  szerződés  aláírására:  az  európai  uniós  források  felhasználásáért

felelős miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése megtörtént, TVI jóváhagyta a szerződés aláírását

12. A határozat száma: 373/2020. (IX.29.) határozat 2. pontja
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A határozat tárgya:

a DVG Zrt. Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról

Végrehajtási Idő:

- a határozat előkészítő osztály részére való megküldést követő 8 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a Javadalmazási Szabályzatot polgármester úr 200. október 7-én aláírta, postázás
alatt a DVG Zrt. részére

13. A határozat száma: 374/2020. (IX.29.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

a  DVG  Zrt.-vel  az  Élményfürdő  üzemeltetésére  kötött  szerződés
meghosszabbításáról

Végrehajtási Idő:

- az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő
30 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

az üzemeltetési szerződést polgármester úr 200. október 7-én aláírta, postázás alatt
a DVG Zrt. részére

14. A határozat száma: 375/2020. (IX.29.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

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

Végrehajtási Idő:

- a szerződés aláírására: a szerződés megküldését követően haladéktalanul

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása határidőben megtörtént

15. A határozat száma: 377/2020. (IX.29.) határozat 2., 3. pontja
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A határozat tárgya:

Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatok bekéréséről döntés

Végrehajtási Idő:
- a határozat közléséről: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
- az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2020. novemberi közgyűlésén

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat  megküldése,  és az ajánlatok  bekéréséhez szükséges dokumentumok
megküldése megtörtént

16. A határozat száma: 378/2020. (IX.29.) határozat

A határozat tárgya:

Önkormányzati vagyon- és kiterjesztése a mobil csarnokra, a Fabó Éva Sportuszoda
értéknövekedésére, Élményfürdőre

Végrehajtási Idő:

- a határozat közléséről: a kézhezvételt követő nyolc napon belül
- az ajánlatmódosítás aláírására: 2020. október 9.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat megküldése és az ajánlatmódosítás megtörtént

17. A határozat száma: 381/2020. (IX.29.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„Dunai  Limes  turisztikai  fejlesztése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról

Végrehajtási Idő:

a GINOP-7.1.6.-16-2017-00007 projekt konzorciumi vezetőjének – a közbeszerzés
elindításával kapcsolatos – hozzájárulását követő 10 munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

a  GINOP-7.1.6.-16-2017-00007  projekt  konzorciumi  vezetője  nem  küldte  meg
hozzájárulását, ezért a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
381/2020. (IX.29.)  határozata módosításra került  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Polgármestere 932/2020. (XI.6.) határozatával.

6



18. A határozat száma: 398/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  a  dunaújvárosi  térfigyelő  rendszer
működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyása

Végrehajtási Idő:

- 2020. november 1.

Jelentés a végrehajtásról: 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a határozatot 2020. október 20. napján
megküldtük.

19. A határozat száma: 400/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a Modern Művészetekért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
és közhasznúsági melléklete tudomásulvétele

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  a  humán  szolgáltatási  osztály
megküldte a közalapítvány részére.

20. A határozat száma: 401/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a  Dunafer  Art  Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  és
közhasznúsági melléklete tudomásulvétele

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  a  humán  szolgáltatási  osztály
megküldte a közalapítvány részére.
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21. A határozat száma: 402/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvétele

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  a  humán  szolgáltatási  osztály
megküldte a közalapítvány részére.

22. A határozat száma: 403/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a  Dunaújvárosi  Művészetekért  Alapítvány  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvétele

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  a  humán  szolgáltatási  osztály
megküldte a közalapítvány részére.

23. A határozat száma: 405/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a  hajléktalan  ellátórendszer  működtetésére  vonatkozó  állásfoglalásról  szóló
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a DVG
Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  vezérigazgatója  részére  határidőre  kipostázásra
került.
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24. A határozat száma: 415/2020. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

a Mobilcsarnok közműellátásának biztosítására vonatkozó tervek elkészítése

Végrehajtási Idő:

- 2020. november 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási szerződés a DVN Zrt.-vel aláírásra került.

25. A határozat száma: 420/2020. (X.15.) határozat 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

az  Innopark  Nkft.  Tudományos  és  Technológiai  Park  cím  elnyerése  érdekében
pályázat elkészíttetése

Végrehajtási Idő:

- a határozat postázására: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
- a szerződés aláírására és az előleg pénzügyi teljesítésére: 2020. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat postázása és az előleg pénzügyi teljesítése határidőben megtörtént.

26. A határozat száma: 425/2020. (X.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros,  Március  15.  téren,  az  Arany  János  Általános  Iskola  előtti  járda
felújítása”  tárgyú  közbeszerzési  dokumentumainak  elfogadásáról,  az  eljárás
megindításáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A végrehajtási határidőben rögzített időpontig az ajánlattételi felhívás kiküldésére az
érintett gazdasági szereplőknek.
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27. A határozat száma: 426/2020. (X.15.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évet érintő folyószámlahitel
igénybevételének szándékáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A folyószámlahitel igénybevételi szándék írásbeli tájékoztatása az OTP Bank Nyrt.
részére megtörtént.

28. A határozat száma: 443/2020. (X.15.) határozat 

A határozat tárgya:

a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozásáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. november 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  az  Útkereső  Segítő  Szolgálat  intézményvezető  helyettese  részére
határidőre kipostázásra került.

29. A határozat száma: 444/2020. (X.15.) határozat 

A határozat tárgya:

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázat eredményéről a pályázó értesítve lett, illetve a határozat részére hatridőre
kipostázásra került.
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30. A határozat száma: 445/2020. (X.15.) határozat 

A határozat tárgya:

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról

Végrehajtási Idő:

- 2020. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  pályázat  eredményéről  a  pályázó  értesítve  lett,  illetve  a  határozat  részére
határidőre kipostázásra került.

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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (VI.24.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta a lejárt ha-
táridejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Dunaújváros, 2021. június 18.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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