ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. április 29-ei ülésére
Tárgy:
Előadó:
Az előterjesztést készítették:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Ügyiratszám:

Beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Horváth Zsolt polgármester
a Hivatal munkatársai és
Sulák Judit titkársági ügyintéző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
DFV/308-2/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését,
amely az alábbiak szerint rendelkezik:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdés d)
pontja értelmében az ülés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően a
levezető elnök tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb tárgyalások eredményéről, valamint
legalább negyedévente írásban beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról, évente egyszer tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.”
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.
Dunaföldvár, 2021. április 22.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők
véleményének figyelembevételével a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

MELLÉKLET a …/2021.(IV.29.) PM határozathoz
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
165/2020.(X.27.)
KT határozat
168/2020.(X.27.)
KT határozat

58/2020.(XI.24.)
PM határozat
17/2021.(II.11.)
PM határozat
66/2020.(XI.24.)
PM határozat

159/2020.(X.27.)
KT határozat
70/2020.(X.27.)
PM határozat
169/2020.(X.27.)
KT határozat
71/2020.(XI.24.)
PM határozat
75/2020.(XI.24.)
PM határozat
77/2020.(XI.24.)
PM határozat

Dunaföldvár,
Előszállási
utcai A tulajdonosi hozzájárulást
sportpályán tervezett beruházásokhoz
a Képviselő-testület
tulajdonosi hozzájárulás
megadta.
Döntés
Mendi
Milán
Márió A régi hangszer eladását a
hangszervásárlás/eladás
iránti
Képviselő-testület nem
kérelméről
támogatta. Az átadásra
került az Alapfokú
Művészeti Iskola részére.
Az új hangszert az
Önkormányzat
megvásárolta és
szerződésben rögzített
feltételékkel átadásra
került Mendi Milán
részére.
A Dunaföldvári Művelődési Központ és
Könyvtár 2021. évi munkaterve,
A 2021. évi munkaterv,
rendezvényterve és szolgáltatási terve
rendezvényterv és
szolgáltatási terv
A Dunaföldvári Művelődési Központ és
elfogadásra került.
Könyvtár 2021. évi munkaterve,
rendezvényterve és szolgáltatási terve
A 159/2020.(X.27.) KT határozat
A vírus terjedésére való
hatályon kívül helyezése (Ideiglenes
tekintettel a Képviselőkorcsolyapálya telepítése a Hősök
testület úgy döntött, hogy
terére)
nem telepíttet
Ideiglenes korcsolyapálya telepítése a
korcsolyapályát.
Hősök terére
Döntés
mélyépítési
A megállapodás
keretmegállapodással
kapcsolatos megkötésre került a Deák
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Ügyvédi Irodával.
Tájékoztató a Dunaföldvár, 0374 és
0376
hrsz.-ú
utak
javításával
A közutak felújítása
kapcsolatban
megtörtént.
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz. –ú
közutak felújítása kőszórással
A Dunaföldvári 105. sz. IV. Véla Hatályon kívül helyezve a
cserkészcsapat
tetőcsere
iránti
94/2020.(XII.15.) PM
támogatási kérelme
határozattal.
Tervezett településfejlesztési projektek A fejlesztési elképzeléseket
2021-2027 közötti időszakra
megküldtük dr. Mikes Éva
a Dél-dunántúli
Gazdaságfejlesztési Zóna
komplex fejlesztéséért
felelős kormánybiztos
részére.

78/2020.(XI.24.)
PM határozat

79/2020.(XI.24.)
PM határozat

130/2020.(IX.22.)
KT határozat
80/2020.(XI.24.)
PM határozat
81/2020.(XI.30.)
PM határozat
83/2020.(XII.15.)
PM határozat

Állami Számvevőszék által végzett „Az
önkormányzatok ellenőrzése – Az
önkormányzatok
integritásának
ellenőrzése”
–
Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal
Állami Számvevőszék által végzett „Az
önkormányzatok ellenőrzése – Az
önkormányzatok
integritásának
ellenőrzése”
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat –
2021
Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjak felosztásáról
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának 31. számú
módosítása
Beszámoló bizottsági hatáskörben
hozott döntésekről 2020.

A Szervezeti Integritást
Sértő Események
Kezelésének
Eljárásrendjének
kiegészítése megtörtént.
Az Önkormányzat
szervezeti és működési
szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
megtörtént.
Az ösztöndíj felosztásáról
az érintettek kiértesítése
megtörtént.
A döntést megküldtük a
Társulás részére.
A beszámolókat a
Képviselő-testület
megismerte és tudomásul
vette.
A beszámolókat a
Képviselő-testület
megismerte és tudomásul
vette, az SZMSZ-t
elfogadta.

86/2020.(XII.15.)
PM határozat

Beszámoló a Dunaföldvári Értéktár
Bizottság munkájáról, valamint döntés
a bizottság SZMSZ elfogadásáról

87/2020.(XII.15.)
PM határozat

Dunaföldvári
Eszterlánc
Óvoda,
A Képviselő-testület
Bölcsőde és Konyha rehabilitációs
engedélyezte a jogviszony
foglalkoztatottak
jogviszonyának
meghosszabbítását.
meghosszabbítása
Dunaföldvári
Sárga-Pincésgödör A határidő módosítás iránti
Egyesület
kérelme visszafizetési
kérelmet a Képviselőhatáridő módosítása iránt
testület jóváhagyta.
Dunaföldvár közigazgatási területén
A szerződés megkötésre
szerződéses autóbusz-közlekedés 2021.
került Juhász Istvánnal.
évi díjának módosítása iránti kérelem
Holler UNFC 153/2020.(X.27.) KT A határidő módosítás iránti
határozatban foglaltak teljesítésével
kérelmet a Képviselőkapcsolatos intézkedések
testület jóváhagyta.
Pannonia Bio Zrt. felajánlása
A felajánlott összegből a
szociális étkeztetés került
támogatásra, valamint
kibővítésre kerül az AlsóBölcske utcai, valamint az
Ifjúság téri játszótér és a
Sárgagödör-téri játszótér
mellet színpad kerül
kialakításra.

88/2020.(XII.15.)
PM határozat
93/2020.(XII.15.)
PM határozat
97/2020.(XII.15.)
PM határozat
99/2020.(XII.15.)
PM határozat

100/2020.(XII.15.)
PM határozat

Döntés „Az Emberek Egészségéért
Alapítvány”
részére
támogatás
nyújtásáról

A megállapodás
megkötésre került, a
támogatás (200.000 Ft)
átutalása megtörtént.

Dunaföldvári
Eszterlánc
Óvoda,
A bölcsőde teljes bezárása
Bölcsőde
és
Konyha
bölcsőde
és fertőtlenítés megtörtént.
intézmény bezárása
A
Dunaföldvár
Család-és
2/2021.(I.05.) PM
Gyermekjóléti
Szolgálat
és
Alapszolgáltatási Központ kérelme
A felmentéseket a
felmentés iránt a szociális étkezés és a Képviselő-testület megadta.
házi segítségnyújtás személyi feltételek
biztosítása alól
A közút helyreállítása
3/2021.(I.05.) PM Dunaföldvár, 0172 és 0134 hrsz.-ú
külterületi közút karbantartása
megtörtént.
határozat
5/2021.(I.24.) PM Dunaföldvár Város Önkormányzata és
A korrekció tudomásul
intézményei 2019. évi maradvány
határozat
vételre került.
korrekciója
102/2020.(XII.21.)
PM határozat

