
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 683/2021. (VI.24.) határozat 4. és 5. pontja

A határozat tárgya:

DMJV  közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  szerződés  2.  módosítása  –  2021.  április-december  hónap  -
megkötése

Végrehajtási Idő:

- 2021. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási szerződés aláírása és a határozat közlése határidőn belül megtörtént.

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

A határozat tárgya:

„Dunaújváros Közszolgálatáért” díj adományozásának száma

Végrehajtási     Idő  :  

- a kitüntető cím átadását követő 5 napon belül

Jelentés     a     végrehajtásról  :   

A határozatban foglalt határidőre végrehajtásra került.

3. A határozat száma: 708/2021. (VI.24.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros Közszolgálatáért” díj adományozása

Végrehajtási Idő:

- a kitüntető cím átadását követő 5 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglalt határidőre végrehajtásra került.



4. A határozat száma: 780/2021. (VIII.26.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az INNOPARK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az  alapító  okirat  módosításának  és  az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratnak  az
aláírása és a határozat közlése határidőben megtörtént.

5. A határozat száma: 794/2021. (VIII.26.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61. hrsz.-ú ingatlanon új
parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötése.

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási szerződés aláírása határidőn belül megtörtént.

6. A határozat száma: 816/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási Idő:

- az eredményhirdetésnek írásbeli összegzés formájában történő megküldésé-
re: 2021.október 1.

- a szerződés aláírására: 2021. október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

„Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója”
tárgyban  közbeszerzési  eljárás  eredményhirdetésének  megküldése  2021.
szeptember 17. napján megtörtént.  A szerződés aláírására 2021. október 1. napján
sor került.



7. A határozat száma: 833/2021. (VI.24.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

372/20.  hrsz-ú,  önkormányzati  tulajdonú  ingatlannal  kapcsolatos,  Momert  Zrt-vel
kötendő földhasználati szerződés véleményezése

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. szeptember 30.
- a szerződés aláírására 2021. október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a szerződés aláírására határidőben megtörtént.

8. A határozat száma: 840/2021. (IX.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes
és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötése

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 17.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási keretszerződés aláírása határidőn belül megtörtént.

9. A határozat száma: 843/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről

Végrehajtási     Idő:  

- 2021. szeptember 30., október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat szeptember 30-ai határidőre kipostázásra került.

A szerződés aláírása október 15-ig megtörtént. 

10. A határozat száma: 844/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:



a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 30., október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat szeptember 30-ai határidőre kipostázásra került.
A szerződés aláírása október 15-ig megtörtént.

11. A határozat száma: 845/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2022.  évi
fordulójához való csatlakozásról

Végrehajtási Idő:

- a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2021. október 1.
- a pályázatok kiírására: 2021. október 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak szerint, a polgármester által aláírt csatlakozási nyilatkozat
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőre megküldésre került.

12. A határozat száma: 862/2021. (X.7.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közigazgatási  területén  köztisztasági  feladatok  ellátása  és
nyilvános  illemhely  üzemeltetése”  tárgyban  közbeszerzési  eljárás
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról

Végrehajtási Idő:

- az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2021. október 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

„Dunaújváros közigazgatási  területén köztisztasági  feladatok ellátása és nyilvános
illemhely  üzemeltetése”  tárgyban  a  közbeszerzési  eljárást  megindító  hirdetmény
közzétételének – EKR-ben történő - kezdeményezésére 2021. október 11. napján
sor került.



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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (X.21.) 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. október 15.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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