JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról
1. A határozat száma:

794/2019. (XII.19.) határozatának 2. pontja

A határozat tárgya:
„Pro Cultura Intercisae” díj adományozásáról
Végrehajtási Idő:
- 2020. január 22.
Jelentés a végrehajtásról:
2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján az evangélikus templomban tartott ünnepi
koncert keretében polgármester úr átadta a díjat Tóth Jánosné, a Munkásművelődési
Központ és Könyvtár nyugalmazott igazgatónője részére.
2. A határozat száma:

806/2019. (XII.23.)

A határozat tárgya:
a települési értéktár bizottság (TÉB) elnöke megbízásának visszavonása, az új elnök
megbízása, valamint a biztosság működési szabályzatának módosítása
Végrehajtási Idő:
- 2020. január 10.
Jelentés a végrehajtásról:
A Humán Szolgáltatási Osztály előkészítése alapján TÉB korábbi elnöke megbízását a
polgármester visszavonta, Barta Endre alpolgármestert bízta meg a TÉB elnökségével. Az új
működési szabályzat aláírása megtörtént.
3. A határozat száma:

95/2020. (II.13.) határozat 2. és 3. pontja

A határozat tárgya:
Az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány megszűnési oka tudomásul vétele
Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:
A Székesfehérvári Törvényszék részére a megszűnési ok tudomásul vételéről szóló kérelem
megküldése megtörtént. Az „Egészségkárosodott emberekért” alapítvány kuratóriumi elnöke
részére a határozat megküldése határidőben megtörtént.
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4. A határozat száma:

96/2020. (II.13.)

A határozat tárgya:
a József Attila Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének
jóváhagyására
Végrehajtási határidő:
- 2020. február 24.
Jelentés a végrehajtásról:
A közgyűlés határozatát a Humán Szolgáltatási Osztály megküldte a József Attila Könyvtár
részére. A József Attila Könyvtár igazgatója a könyvtár 2019. évi beszámolóját és 2020. évi
munkatervét megküldte a megyei hatókörű városi könyvtár felé.
5. A határozat száma:

97/2020. (II.13.)

A határozat tárgya:
az Intercisa Múzeum 2019. évi beszámolójának és 2020. munkatervének jóváhagyására
Végrehajtási határidő:
- 2020. február 28.
Jelentés a végrehajtásról:
A közgyűlés határozatát a Humán Szolgáltatási Osztály megküldte az Intercisa Múzeum
részére.
6. A határozat száma:

144/2020. (III.26.)

A határozat tárgya:
Dunaújváros Megyei
elfogadására

Jogú

Város

Önkormányzata

2020.

évi

közbeszerzési

terve

Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve határidőben közzétételre került az Önkormányzat honlapján
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7. A határozat száma:

145/2020 (III.26.) határozat 3. pont

A határozat tárgya:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:
Az új közbeszerzési szabályzat hatályba lépésével, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 59/2018. (I.25.), 700/2018. (XII.13.) határozatait és azok mellékleteit
hatályon kívül helyezte
8. A határozat száma:

146/2020. (III.26.) határozat 8. pont

A határozat tárgya:
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. április 30.
Jelentés a végrehajtásról:
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés 2020. április
15. napján aláírásra került.
9. A határozat száma:

147/2020 (III.26.) határozat 5. pont

A határozat tárgya:
„Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgálati szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás
megindításáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. április 15.
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Jelentés a végrehajtásról:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti tárgyban a feladatot ellátó szervezet
kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második Rész, uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárást [Kbt. 81. § (1)
bekezdés] indított 2020. április 07. napján.
10. A határozat száma:

148/2020 (III.26.) határozat 5. pont

A határozat tárgya:
„Médiarendszer üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak
elfogadásáról, az eljárás megindításáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:
A közbeszerzési eljárás megindítása a határozatban megjelölt időpontig megtörtént.
11. A határozat száma:

149/2020 (III.26.) határozat 3. pont

A határozat tárgya:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új
szabályzat elfogadásáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. április 1.
Jelentés a végrehajtásról:
Az új beszerzési szabályzat hatályba lépésével, Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 324/2018. (V.17.) határozatát és annak mellékleteit hatályon kívül helyezte
12. A határozat száma:

150/2020 (III.26.)
határozat 4. pont

határozat

–

629/2018.

(XI.15.)

A határozat tárgya:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 629/2018. (XI.15.)
határozata módosításáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. május 31.
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Jelentés a végrehajtásról:
A határozatban felsorolt önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok
kötelesek igazolást benyújtani arra vonatkozóan, hogy a teljes árbevételük hány százaléka
származik Dunaújváros MJV Önkormányzatától.
A DUNANETT Kft. 2020. június 16. napján megküldte igazolását, amiből azonban állapítható
meg egyértelműen az in-house feltételek fennállása, így ismételten igazolás benyújtását
kértünk, amire a megjelölt 2020. június 30. határidőig nem érkezett válasz.
13. A határozat száma:

151/2020 (III.26.) határozat 2. pont

A határozat tárgya:
a Dózsa MoziCentrum üzemeltetésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. április 10.
Jelentés a végrehajtásról:
A beszerzési eljárás ajánlati felhívásainak kiküldése a gazdasági szereplők részére
határozatban megjelölt időpontig megtörtént.
14. A határozat száma:

152/2020. (III.26.)

A határozat tárgya:
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a támogatási
szerződés módosításának aláírása
Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:
A támogatási szerződés módosításának aláírása határidőre megtörtént.
15. A határozat száma:

200/2020 (VII.30.) határozat 6. pont

A határozat tárgya:
„”Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról
Végrehajtási határidő:
- 2020. július 10.
Jelentés a végrehajtásról:
A szerződésmódosítás aláírása a határozatban megjelölt időpontig megtörtént.
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16. A határozat száma:

152/2020. (III.26.)

A határozat tárgya:
a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a támogatási
szerződés módosításának aláírása
Végrehajtási határidő:
- 2020. március 31.
Jelentés a végrehajtásról:

A támogatási szerződés módosításának aláírása határidőre megtörtént.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (…...) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Dunaújváros, 2020. július 10.
Pintér Tamás
polgármester

