
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 754/2021. (VII.15.) határozat 

A határozat tárgya:

a  jelzőrendszeres  házi  segélynyújtás  finanszírozására  kötendő  Támogatói  Okirat
jóváhagyásáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A korábbi  évek gyakorlata szerint  kétoldalú szerződéskötést  egyoldalú Támogatói
Okirat  váltotta  fel,  mely  csak  a  Slachta  Margit  Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézet
részéről kerül aláírásra. A Támogatói Okiratot 2021. október 21-én kaptuk meg.

2. A határozat száma: 875/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  vagyon-  és
felelősségbiztosítási  szolgáltatás  megrendelése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményének megállapításáról

Végrehajtási     Idő  :  

- a szerződés aláírására: 2021. november 19.
- az  eredményhirdetésnek  írásbeli  összegzés  formájában  történő

megküldésére: 2021. november 5.

Jelentés     a     végrehajtásról  :   

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  vagyon-  és
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú szerződés aláírására 2021.
november  15.  napján  sor  került,  az  összegezés  megküldésének  időpontja  2021.
október 25.

3. A határozat száma: 876/2021. (X.21.) határozat

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadásáról, az
eljárás megindításáról



Végrehajtási     Idő  :  

- az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2021. november 12.

Jelentés     a     végrehajtásról  :   

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési
munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentumok
megküldésének napja 2021. október 22.

4. A határozat száma: 919/2021. (X.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Szent György út – Tokodi köz út – és a parkoló építés engedélyezési tervének
korszerűségi felülvizsgálata kapcsán a vállalkozási szerződés megkötése

Végrehajtási Idő:

- 2021. november 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási szerződés aláírása határidőn belül megtörtént.

3. A határozat száma: 923/2021. (X.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  2021.  szeptember  18-ára  szervezett  lakossági  hulladékgyűjtés  alkalmával
begyűjtött  veszélyes  hulladékok  kezelése  kapcsán  a  kötött  vállalkozási
keretszerződés módosítás aláírása.

Végrehajtási     Idő  :  

- 2021. október 28.

Jelentés     a     végrehajtásról  :   

A vállalkozási keretszerződés 1. módosításának aláírása megtörtént.

4. A határozat száma: 926/2021. (I.21.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 2.
számú módosítása

Végrehajtási Idő:



- 2021. október 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Közbeszerzési  Szabályzat 2.  számú módosításának aláírása 2021.  október  26.
napján megtörtént.

5. A határozat száma: 936/2021. (XI.11.) határozat

A határozat tárgya:

A  Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros  intézménnyel  megkötött
támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. november 12.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  közlése és a támogatási  szerződés 1.  számú módosításának aláírása
határidőre megtörtént.

6. A határozat száma: 951/2021. (XI.18.) határozat

A határozat tárgya:

A Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros  intézménnyel  támogatási
szerződés megkötéséről

Végrehajtási Idő:

- 2021. november 26.
- 2021. december 3.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  határidőre  megküldésre  került.  A  szerződés  aláírása  határidőre
megtörtént.

7. A határozat száma: 955/2021. (XI.18.) határozat

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Óvoda éves beszámolójának jóváhagyásáról

Végrehajtási Idő:

- a határozat meghozatalát követő 15 napon belül



Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményigazgatója  részére  határidőre
megküldtük

8. A határozat száma: 956/2021. (XI.18.) határozat

A határozat tárgya:

a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  2022.  évi  nyitvatartási  rendjének
elfogadásáról

Végrehajtási Idő:

- 2021. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója részére határidőre

kipostázásra került. 

9. A határozat száma: 958/2021. (XI.18.) határozat 

A határozat tárgya:

a gyermekek átmeneti  otthona kötelező önkormányzati  feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2021. december 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  mellékletét  képező  5.  számú  feladatellátási  szerződés  aláírása
határidőre megtörtént.
A  határozatot  a  Fészek  Gyermekvédő  Egyesület  igazgatója  részére  határidőre
megküldtük. 

10. A határozat száma: 970/2021. (XI.18.) határozat 2. és 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 2976/52 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Végrehajtási     Idő:  

- a határozat közlésére 2021. november 30.
-  a pályázati kiírás megjelentetésére 2021. december 15.



Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a pályázati kiírás megjelentetése határidőben megtörtént.

11. A határozat száma: 971/2021. (XI.18.) határozat 2. és 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 2976/55 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. november 30.
- a pályázati kiírás megjelentetésére 2021. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a pályázati kiírás megjelentetése határidőben megtörtént.

12. A határozat száma: 972/2021. (XI.18.) határozat 2. és 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 2976/56 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. november 30.
- a pályázati kiírás megjelentetésére 2021. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a pályázati kiírás megjelentetése határidőben megtörtént.

13. A határozat száma: 973/2021. (XI.18.) határozat 2. és 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 2976/57 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

Végrehajtási Idő:

- a határozat közlésére 2021. november 30.
- a pályázati kiírás megjelentetésére 2021. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a pályázati kiírás megjelentetése határidőben megtörtént.



14. A határozat száma: 979/2021. (XI.18.) határozat
A határozat tárgya:
Közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés  elfogadásáról,  valamint  a  köznevelés
intézményekben  biztosított  intézményi  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló
12/2021. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Végrehajtási Idő:

- 2021. november 26.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2021. november 26. napján az intézménynek megküldtük.

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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…/2021. (XII.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. december 9.
       
                                

           Pintér Tamás   
 polgármester
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