
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 681/2021. (VI.24.) határozat 1. és 2. pontja

A határozat tárgya:

az  elfogadott  környezeti  állapotról  szóló  tájékoztató  nyomdai  és  elektronikus
kiadvány formájában történő közzé tétele a lakosság számára többek között az
önkormányzat hivatalos internetes honlapján is

Végrehajtási Idő:

- 2021. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  környezeti  állapotról  szóló  tájékoztató  nyomdai  és  elektronikus  kiadvány
formájában határidőn belül közzé tettük a lakosság számára többek között az
önkormányzat hivatalos internetes honlapján is.

2. A határozat száma: 812/2021. (IX.16.) határozat 

A határozat tárgya:

a  2021.  május  25-ei  napjával  történt  állami  támogatás  módosításának
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  költségvetésében  történő
rendezéséről

Végrehajtási Idő:

- a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosításának alkalmával

Jelentés a végrehajtásról: 

Az Intézményeknek 2021. szeptember 27. napján kiküldésre került.

3. A határozat száma: 814/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2022.  évet  érintő
folyószámlahitel igénybevételének szándékáról

Végrehajtási     Idő  :  

- a hitelfelvételi szándék bejelentése: 2021. szeptember 30.



Jelentés     a     végrehajtásról  :   

A hitelfelvétel 2021. szeptember 30. napján megtörtént.

4. A határozat száma: 815/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

a  belügyminiszter  és  a  pénzügyminiszter  által  az  önkormányzatok  részére
meghirdetett  rendkívüli  támogatáshoz  pályázat  benyújtásáról  142.693.478  Ft
összegben

Végrehajtási Idő:

- a pályázat benyújtására: 2021. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázat benyújtása 2021. szeptember 27. napján megtörtént.

5. A határozat száma: 846/2021. (IX.16.) határozat 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

a Dunaújváros Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ
gazdasági  feladatainak  ellátására  vonatkozó  munkamegosztási  megállapodás
módosításának jóváhagyása

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. október 8.
- 4. pont: 2021. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírására a 2021. szeptember 30-án megtörtént.
4. pont: A határozatot 2021. szeptember 30-án megküldtük az érintettek részére.

6. A határozat száma: 852/2021. (IX.16.) határozat 2. és 4. pontja

A határozat tárgya:

A Koroknai Medical Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2. pont: 2021. szeptember 30.
- 4. pont: 2021. szeptember 22.



Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírása 2021. szeptember 20-án megtörtént.
4. pont: A határozatot 2021. szeptember 22. megküldtök az érintettek részére.

7. A határozat száma: 854/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújvárosért díj díjazottainak száma

Végrehajtási Idő:

- a díj átadását követő 5 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

8. A határozat száma: 855/2021. (IX.16.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújvárosért díj adományozása

Végrehajtási Idő:

- a díj átadását követő 5 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

9. A határozat száma: 856/2021. (IX.16.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújvárosért díj adományozása

Végrehajtási Idő:

- a díj átadását követő 5 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

10. A határozat száma: 861/2021. (IX.16.) határozat



A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  közbeszerzési
tervének 3.számú módosítása

Végrehajtási     Idő:  

- a közzétételre: 2021. október 20.

Jelentés a végrehajtásról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének
3. számú módosítása az EKR-ben, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata honlapján történő publikálás kérése 2021. október 20. napján megtörtént.

11. A határozat száma: 893/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum területén lévő önkormányzati
tulajdonú ingóságokkal kapcsolatos döntés

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése határidőben megtörtént.

12. A határozat száma: 896/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:

A Városi Tornacsarnok elnevezése

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése határidőben megtörtént.

13. A határozat száma: 931/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:



a Szociális Munkáért- Dunaújváros Díj odaítélésének számáról
Végrehajtási Idő:

- azonnal

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak szerint, a Szociális Munkáért- Dunaújváros  Díj számának
meghatározásával  kapcsolatos  intézkedések,  az  érintett  osztály  értesítése  a
határozat aláírását követően azonnal megtörtént.

14. A határozat száma: 933/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról

Végrehajtási Idő:

- a pályázó értesítése a pályázat eredményéről: 2021. október 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak szerint, a értesítése a pályázat eredményéről határidőben
megtörtént.



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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (XI.18.) 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. november 12.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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