
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 654/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolójának tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetője  részére
határidőre kipostázásra került.

2. A határozat száma: 658/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2020.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvétele

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  2021.  július  5.  napján  a
Dunaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  vezetője  részére,  valamit  a  Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részére megküldtük.

3. A határozat száma: 659/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2020.  évi
beszámolójának tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.



Jelentés a végrehajtásról: 

A  beszámoló  tudomásulvételéről  szóló  határozatot  2021.  július  5.  napján  a
Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  kuratóriumi  elnöke
részére megküldtük.

4. A határozat száma: 664/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány   2020.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámolójának elfogadásáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke  részére  határidőre
kipostázásra került.

5. A határozat száma: 665/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

„A látó szemért” Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  a  „A  látó  szemért”  Közalapítvány  kuratóriumának  elnöke  részére
kipostázásra került.

6. A határozat száma: 666/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány  2020.  évi  beszámolójának
tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.



Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumának elnöke részére
kipostázásra került.

7. A határozat száma: 667/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  2020.  évi  beszámolójának
tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  igazgatója  részére  kipostázásra
került.

8. A határozat száma: 668/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány  2020.  évi  beszámolójának
tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány  kuratóriumának  elnöke
részére kipostázásra került.

9.  A határozat száma: 669/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról

Végrehajtási Idő:

- a határozat meghozatalát követő 15 napon belül



Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat, a határozat mellékletét  képező módosító okirat,  valamint a határozat
mellékletét  képező  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  a  Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére határidőre megküldésre került.
A  határozat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményigazgatója részére  határidőre
kipostázásra került.

10.  A határozat száma: 671/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 9.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés tervezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. július
6. napján aláírta.
A  határozatot  és  az  így  aláírt  szerződést  2021.  július  6.  napján  a  SEPTOX Kft.
ügyvezetője részére megküldtük.

11. A határozat száma: 701/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

A  Momert  Zrt.  372/20  hrsz-ú,  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannal  kapcsolatos
kérelméről

Végrehajtási Idő:

- a határozat megküldésére: a határozatot előkészítő osztálynak való megküldését
követő nyolc napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat megküldése határidőben megtörtént.



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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (VII.15.) 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. július 9.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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