
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 655/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányággal megkötött megállapodás módosításáról

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére: 2021. július 5.
- a szerződés aláírására: 2021. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és aláírása megtörtént.

2. A határozat száma: 660/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a  Modern  Művészetek  Közalapítvány  2020.  évben  végzett  tevékenységéről
szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. július 8. napján az alapítvány részére megküldtük.

3. A határozat száma: 661/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2020. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. július 8. napján az alapítvány részére megküldtük.



4. A határozat száma: 662/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a Vágó Eszter  Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2020. évben végzett
tevékenységéről  szóló  beszámoló  és  közhasznúsági  melléklete
tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. július 8. napján az alapítvány részére megküldtük.

5. A határozat száma: 663/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi  Művészetért  Alapítvány 2020.  évben végzett  tevékenységéről
szóló beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. július 8. napján az alapítvány részére megküldtük.

6. A határozat száma: 670/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

a 9. számú fogászati körzet ellátása dr. Szőcs Debóra fogorvossal új feladat-
ellátási szerződés megkötésére

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  megküldése  es  a  feladat-ellátási  szerződés  aláírása  határidőre
megtörtént.

7. A határozat száma: 680/2021. (VI.24.) határozatának 1-9. pontjai



A határozat tárgya:

a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Megállapodása 2. fordulóban történő módosításáról szóló határozat közlése és a a
határozat  kivonatának  megküldése  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnökének

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 12.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  közlése  és  kivonatának  megküldése  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  elnökének
határidőn belül megtörtént.

8. A határozat száma: 701/2021. (VI.24.) határozatának 2. pontja

A határozat tárgya:

a  Momert  Zrt.  földhasználati  jogának  alapításához  szükséges  mellékletek
bekérése

Végrehajtási Idő:

- 2021. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A mellékletek megküldése határidőben megtörtént.

9. A határozat száma: 703/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  közbeszerzési
eljárások  teljes  körű  lebonyolítására,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlat  értékeléséről,  a
megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírása 2021. július 15. napján megtörtént.



10. A határozat száma: 718/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 1. számú módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 16.

Jelentés a végrehajtásról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
1. számú módosítása az EKR-ben, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata honlapján történő publikálás kérése 2021. július 16. napján megtörtént. 

11. A határozat száma: 725/2021. (VII.8.) határozat

A határozat tárgya:

az  Innopark  Nkft.  „Tudományos  és  Technológiai  Park”  cím  elnyeréséhez
szükséges döntés meghozataláról

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat megküldése határidőben megtörtént.

12. A határozat száma: 746/2021. (VII.15.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  az  IPE-  Ipari-,
Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület közötti szerződés
1. számú módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírásra történő előkészítése és a határozat megküldése határidőben
megtörtént.



13. A határozat száma: 751/2021. (VII.15.) határozatának 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. július 30.
- 4. pont: 2021. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont:  A módosító okirat,  valamint a módosításokkal  egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere aláírta, a
Magyar Államkincstár részére a módosítási kérelmet benyújtotta.

4.  pont:  A  határozatot  2021.  július  28-án  megküldtük  az  intézményvezető
részére.

14. A határozat száma: 755/2021. (VII.15.) határozatának 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. augusztus 31.
- 4. pont: 2021. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírása a 2021. augusztus 11-én megtörtént.

4. pont: A határozatot 2021. július 20-án megküldtük az érintettek részére.

15. A határozat száma: 756/2021. (VII.15.) határozatának 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. augusztus 31.
- 4. pont: 2021. július 30.



Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírása a 2021. augusztus 10-én megtörtént.

4. pont: A határozatot 2021. július 20-án megküldtük az érintettek részére.

16. A határozat száma: 757/2021. (VII.15.) határozatának 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási
szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. augusztus 31.
- 4. pont: 2021. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírása a 2021. augusztus 10-én megtörtént.

4. pont: A határozatot 2021. július 20-án megküldtük az érintettek részére.

17. A határozat száma: 758/2021. (VII.15.) határozat

A határozat tárgya:

a Regőczi István Alapítvány támogatására irányuló kérelem elbírálása

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat végrehajtása határidőre megtörtént.

18. A határozat száma: 759/2021. (VII.15.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
2. számú módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. augusztus 6.



Jelentés a végrehajtásról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
2. számú módosítása az EKR-ben, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata honlapján történő publikálás kérése 2021. július 27. napján megtörtént. 

19.  A határozat száma: 760/2021. (VII.15.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyban  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési
dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. augusztus 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyban közbeszerzési eljárás hirdetményének közzététele 2021. augusztus 6. nap-
ján megtörtént. 

Az eljárás EKR azonosítója: EKR000939492021

20.  A határozat száma: 768/2021. (VII.15.) határozat

A határozat tárgya:

a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány  alapító  okiratának  módosításának
elfogadásáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az alapító okirat aláírása határidőre megtörtént.

21.  A határozat száma: 796/2021. (VIII.26.) határozat

A határozat tárgya:

az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  Útkereső  Segítő  Szolgálat  költségvetési
előirányzatának módosítása



Végrehajtási Idő:

- 2021. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. augusztus 27. napján az intézményeknek megküldtük.

22.  A határozat száma: 797/2021. (VIII.26.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  719/2021.  (VI.30.)
határozat módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  megküldése 2021.  augusztus 27.  napján megtörtént  a  közbeszerzési
tanácsadó részére. 

23.  A határozat száma: 798/2021. (VIII.26.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  vagyon-  és
felelősségbiztosítási  szolgáltatás  megrendelése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok  elfogadásáról,  az  eljárás
megindításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiz-
tosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyban közbeszerzési eljárás hirdetményének
közzététele 2021. szeptember 6. napján megtörtént. 

Az eljárás EKR azonosítója: EKR000992202021



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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (IX.16.) 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. augusztus 9.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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