
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

Az előterjesztés  két  részből  áll.  Az  I.  rész  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló
jelentéseket  tartalmazza, a II.  rész pedig a munkaterv módosítása, valamint az ott
feltüntetett  határozatok  és  azok  megjelölt  pontjai  végrehajtási  határidejének
módosítására tesz javaslatot.

I.

1. A határozat száma:  16/2015. (I.22.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A  „Modellprogram  a  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatások  funkcionális
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények fenntartása

Végrehajtási határidő:

-  a 2016. évi fenntartásra vonatkozó megállapodás aláírására: 
2016. december 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A projekt által elért eredmények 2017. évi fenntartására vonatkozó megállapodást az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését  követően,
Polgármester Úr és a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója
2016. december 19-én aláírta. 

2. A határozat száma:  17/2015. (I.22.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  valamint  DMJV  Horvát  Nemzetiségi
Önkormányzata,  DMJV  Lengyel  Nemzetiségi  Önkormányzata,  DMJV  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzata,  DMJV  Ruszin  Nemzetiségi  Önkormányzata,  DMJV
Szerb  Nemzetiségi  Önkormányzata  között  együttműködési  megállapodás
megkötésére

Végrehajtási határidő: 2015. január 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  mellékletét  képező  megállapodás  aláírása  2015.  január  31.  napjáig
megtörtént.



3. A határozat száma:  20/2015. (I.22.) határozat

 A határozat tárgya: 

 A Pentafon Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:   2015. február 3.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés módosítását a polgármester aláírta.

4. A határozat száma:  59/2015. (II.19.) határozat

 A határozat tárgya: 

 Az  Intercisa  Múzeum  2014.  évi  beszámolójának  és  2015.  évi  munkatervének
jóváhagyásáról

Végrehajtási határidő:   2015. február 27.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot megküldtük az intézmény részére.

5. A határozat száma:  74/2015. (II.19.) határozat

 A határozat tárgya: 

 A Városháza téren létesített szökőkút elnevezéséről

Végrehajtási határidő:   2015. március 20.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

Az  elnevezésről  szóló  hír  megjelent  a  helyi  médiában,  az  elnevezés  ötletgazdái
emléklapot és könyvjutalmat vehettek át.

6. A határozat száma: 80/2015. (II.19.) határozat

A határozat tárgya:

A polgármester szabadságának ütemezéséről

Végrehajtási határidő: 

- az igénybevételt követő közgyűlés ülése, eltérő igénybevétel esetén igénybevételt
megelőző 15 nappal
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Jelentés a végrehajtásról:

Az igénybevételről a tájékoztatás megtörtént.

7. A határozat száma:  128/2015. (III.19.) határozat

 A határozat tárgya: 

 Média rendszer működtetésének meghosszabbításáról

Végrehajtási határidő:   2015. március 31.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződésmódosítást a polgármester aláírta.

8. A határozat száma:  159/2015. (IV.23.) határozat

A határozat tárgya: 

Dunaújváros, Római krt. 38/B. sz. alatti irodahelyiségek haszonkölcsönbe adásáról

Végrehajtási határidő: 2015. április 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A haszonkölcsön szerződés aláírása 2015. április 30. előtt megtörtént.

9. A határozat száma:  167/2015. (IV.23.) határozat

 A határozat tárgya: 

Modern  Művészetért  Közalapítvány  alapító  okirata  módosításáról,  a  közhasznú
jogállás megkéréséről

Végrehajtási határidő:   2015. május 15.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A  módosító  okiratot  és  az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  a  polgármester
aláírta,  azt  a  Székesfehérvári  Törvényszéknek  megküldtük.  A  módosításokat
bejegyezték, a közalapítvány közhasznú.

10. A határozat száma:  192/2015. (IV.23.) határozat

 A határozat tárgya: 

25. Rockmaraton fesztivál támogatásáról
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Végrehajtási határidő:   2015. május 15.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződési feltételek teljesülése után megkötésre került, az összeget a rendezvény
előtt kiutalta az önkormányzat.

11. A határozat száma:  261/2015. (IV.23.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

Végrehajtási határidő: 2015. április 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A díjátadás a határozatban foglalt határidőben megtörtént.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

12. A határozat száma:  262/2015. (IV.23.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

Végrehajtási határidő: 2015. április 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A díjátadás a határozatban foglalt határidőben megtörtént.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

13. A határozat száma:  265-280/2015. (IV.23.) határozat

A határozat tárgya: 

A pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozásáról

Végrehajtási határidő: 2015. június 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjakat DMJV Polgármester adta át
ünnepélyes keretek között.
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14. A határozat száma:  302/2015. (V.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja
áttekintésének elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2015. május 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  polgármesteri  aláírást  követően  az  elfogadott  program  a  város  honlapján
rögzítésre került.  2015.  június 30-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.

15. A határozat száma:  314/2015. (V.21.) határozat

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum megüresedett álláshelyek betöltéséről

Végrehajtási határidő: 2015. május 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot határidőben megküldtük az intézménynek, az állást betöltötték.

16. A határozat száma:  317/2015. (V.21.) határozat

 A határozat tárgya: 

A DUDIK Fesztivál támogatásáról

Végrehajtási határidő: 

- a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 8 munkanapon
belül  

  
Jelentés a végrehajtásról: 

A  szerződés  megkötésre  került,  az  összeget  a  rendezvény  előtt  kiutalta  az
önkormányzat.

17. A határozat száma:  361/2015. (VI.04.) határozat

 A határozat tárgya: 

Pedagógus Életpályáért Emlékérem adományozásáról

Végrehajtási határidő:   2015. június 10.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A díjat DMJV Polgármestere adta át ünnepélyes keretek között.

18. A határozat száma:  383/2015. (VI.18.) határozat

A határozat tárgya: 

Dr.  Kovács Pál  Közszolgálati  és Újrakezdési  Alapítvány 2014.  évi  közhasznúsági
beszámolójának elfogadásáról - ,megtárgyalásáról

Végrehajtásának határidő: 2015. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az  elfogadást  követően  a  beszámoló  a  jogszabályban  előírt  módon  közzétételre
került.

19. A határozat száma:  390/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A Modern Művészetért  Közalapítvány 2014. évi  tevékenységéről  szóló beszámoló
tudomásulvételéről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte az alapítványnak.

20. A határozat száma:  391/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

 A DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte az alapítványnak.

21. A határozat száma:  392/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 
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A  Vágó  Eszter  Alapítvány  2014.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
tudomásulvételéről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte az alapítványnak.

22. A határozat száma:  393/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvételéről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte az alapítványnak.

23. A határozat száma:  394/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A  Dunaferr  Art  Alapítvány  alapító  okiratának  módosításról,  a  közhasznú  jogállás
megkéréséről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

Az  ISD  Dunaferr  Zrt.  cégvezetőjének  aláírása  után  megküldtük  az  alapító  okirat
módosítását a Székesfehérvári Törvényszéknek. A módosításokat bejegyezték, az
alapítvány megkapta a közhasznú minősítést.

24. A határozat száma:  398/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshely betöltéséről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte a múzeumnak, az állást betöltötték.

7



25. A határozat száma:  408/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:   2015. július 10.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A támogatás szerződés megkötése megtörtént, az összeg kiutalásra került.

26. A határozat száma:  410/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A DTV archívum átvételről

Végrehajtási határidő:   2015. június 30.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

Az adományozási-ajándékozási szerződés megkötése megtörtént.

27. A határozat száma:  439/2015. (VI.18.) határozat

 A határozat tárgya: 

A  Pentafon-Penta  Rádió  Kft.  részére  nyújtott  6.000  E  Ft+áfa  támogatásról  szóló
beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő:   2015. július 3.
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot a polgármesteri hivatal megküldte a Kft. részére.

28. A határozat száma:  449/2015. (VI.18.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:
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A polgármester  2015.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

29. A határozat száma:  450/2015. (VI.18.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2015.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

30. A határozat száma:  451/2015. (VI.18.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2015.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

31. A határozat száma:  472/2015. (VI.30.) határozat

A határozat tárgya: 

Jogi  képviselő megbízása a Székesfehérvári  Törvényszék előtt  14.G.40.057/2015.
szám alatt megkezdődött polgári perekben

Végrehajtásának határidő: 

- a szerződés aláírására: 2016. július 10.
- a kötelezettségvállalásban való rögzítésre és a pénzügyi teljesítésre: 

2016. július 15.
Jelentés a végrehajtásról:
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A szerződéskötés 2016.  július 3.,  8.napján a kötelezettségvállalás rögzítése és a
pénzügyi teljesítés határidőben megtörtént.

32. A határozat száma:  492/2015. (IX.17.) határozat

 A határozat tárgya: 

József Attila Könyvtár igazgatói pályázatának kiírásáról

Végrehajtási határidő:

- 2015. szeptember 21. (felhívás)
- 2015. szeptember 30. (szakértők felkérése)
   
Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázati felhívás megjelent a kormányzati internetes oldalon és Dunaújváros MJV
honlapján. A szakmai-szakértő bizottság tagjai részére a felkérést megküldtük.

33. A határozat száma:  544/2015. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújvárosért Díj” adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2015.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

34. A határozat száma:  545/2015. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújvárosért Díj” adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2015.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.
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35. A határozat száma:  546/2015. (IX.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2015. évi „Dunaújvárosért Díj” adományozása

Végrehajtásának határidő: 2015. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2015.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

36. A határozat száma:  576/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya: 

A  Modern  Művészetért  Közalapítvány  alapító  okiratának  módosítása,  közhasznú
jogállás megkérése

Végrehajtásának határidő: 2015. október 19.

Jelentés a végrehajtásról:

Az aláírt dokumentumot határidőben megküldtük a Székesfehérvári Törvényszéknek.

37. A határozat száma:  577/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya: 

József Attila Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása

Végrehajtásának határidő: 2015. október 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az SZMSZ elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a könyvtár részére.

38. A határozat száma:  578/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum SZMSZ-ének jóváhagyása

Végrehajtásának határidő: 2015. október 30.

11



Jelentés a végrehajtásról:

Az SZMSZ elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a múzeum részére.

39. A határozat száma:  589/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya: 

Kárpátaljai magyarok támogatásáról

Végrehajtásának határidő: 2015. október 22.

Jelentés a végrehajtásról:

Az adományozásról  a Megyei  Jogú Városok Szövetsége elnökének tájékoztatása
2015. október 22. napjáig megtörtént.

40. A határozat száma:  599/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya: 

Új  fenntartói  megállapodás  megkötése  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek
Házával

Végrehajtásának határidő: 2015. október 27.

Jelentés a végrehajtásról:

A  szerződés  aláírása  megtörtént,  azt  megküldtük  a  Nemzeti  Kulturális  Alap
Igazgatóságának.

41. A határozat száma:  641/2015. (XI.19.) határozat

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata által  végzett
feladatellátások  (közfoglalkoztatás,  akkreditált  és  OKJ-s  képzések)  kapcsán
felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálása

Végrehajtásának határidő: 2015. december 1.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozat  1.  és  3.  pontjában  szereplő  támogatási  szerződések  aláírásra,  a
támogatási összegek kifizetésre kerültek.
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42. A határozat száma:  650/2015. (XI.19.) határozat

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza SZMSZ-ének jóváhagyásáról

Végrehajtásának határidő: 2015. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot megküldtük az intézmény részére.

43. A határozat száma:  671/2015. (XI.19.) határozat

A határozat tárgya: 

Várost bemutató kiadvány megjelentetéséről

Végrehajtásának határidő: 2015. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A megbízási szerződést a polgármester aláírta, a kiadvány megjelent.

44. A határozat száma:  672/2015. (XI.19.) határozat

A határozat tárgya: 

A polgármester cafeteria juttatásának elfogadása

Végrehajtásának határidő: 2015. november 20.

Jelentés a végrehajtásról:

Az elfogadást követően a cafeteria juttatásra vonatkozó szabályzatot a polgármester
aláírta.

45. A határozat száma:  708/2015. (XII.17.) határozat

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói pályázat kiírása

Végrehajtásának határidő: 2015. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:
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A pályázati  felhívás megjelent a kormányzati  honlapon, a polgármester felkérte a
szakértőket a pályázatokat elbíráló bizottságba.

46. A határozat száma:  720/2015. (XII.17.) határozat

A határozat tárgya: 

Hangversenyzongora vásárlásáról

Végrehajtásának határidő: 2015. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A hangversenyzongorát  megvásároltuk,  szakértő  felkérésére nem volt  szükség,  a
Sándor Frigyes Zeneiskola megkérte a három árajánlatot.

47. A határozat száma:  722/2015. (XII.17.) határozat

A határozat tárgya: 

Az  önkormányzati  érdekeltségű  média  rendszer  működtetésének
meghosszabbításáról

Végrehajtásának határidő: 2015. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A megbízási szerződés 9. számú módosítása megtörtént.

48. A határozat száma:  24/2016. (I.21.) határozat

A határozat tárgya: 

A Modern Művészetért Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtásának határidő: 2016. február 5.

Jelentés a végrehajtásról:

Az  Újpart  Egyesület  kiállításának  megrendezéséről  szóló  támogatási  szerződés
módosítását a polgármester aláírta.

49. A határozat száma:  42/2016. (I.21.) határozat

A határozat tárgya: 

Kováts Rózsa munkaszerződésének módosítása 3. pont

Végrehajtásának határidő: 2016. február 3.
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Jelentés a végrehajtásról:

A munkaszerződés módosítását a kiegészítését a polgármester aláírta.

50. A határozat száma:  59/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Egyetem területének „Egyetemváros” elnevezéséről

Végrehajtásának határidő: 2016. február 29.

Jelentés a végrehajtásról:

Az elnevezésről szóló határozatot megküldtük az Egyetem rektorának.

51. A határozat száma:  74/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

Az  Intercisa  Múzeum  2015.  évi  beszámolójának  és  2016.  évi  munkatervének
jóváhagyása

Végrehajtásának határidő: 2016. február 29.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  a  jogi,  szervezési  és  intézményigazgatási  osztály  megküldte  a
múzeum részére.

52. A határozat száma:  76/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

A Móricz Zsigmond Általános Iskola „Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek”
rendezvény támogatására vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Végrehajtásának határidő: 2016. március 2.

Jelentés a végrehajtásról:

A támogatási szerződést a polgármester aláírta.

53. A határozat száma:  77/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

Hangversenyzongora vásárlása és haszonkölcsönbe adása

Végrehajtásának határidő: 2016. március 2.
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Jelentés a végrehajtásról:

A hangversenyzongorát a határozat 2. pontjában elhatározottak szerint megvásárolta
az  önkormányzat,  az  adásvételi  szerződés  megkötésre  került.  A  haszonkölcsön-
szerződés értelmében a zongora a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti  Iskolában
került elhelyezésre.

54. A határozat száma:  78/2016. (II.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Rockmaraton Fesztivál támogatása

Végrehajtásának határidő: 

-  a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalását követő 8 munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról:

A  Támogatásokat  Vizsgáló  Iroda  állásfoglalása  értelmében  nem  de  minimis
támogatásáról van szó. A polgármester aláírta a szerződést.

55. A határozat száma:  95/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

A polgármester szabadságának ütemezéséről

Végrehajtásának határidő: 

- az igénybevételt követő közgyűlés ülése, eltérő igénybevétel esetén igénybevé-
telt megelőző 15 nappal

Jelentés a végrehajtásról:

Az igénybevételről a tájékoztatás megtörtént.

56. A határozat száma:  96/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

A polgármester cafeteria juttatásának elfogadása

Végrehajtásának határidő: 2016. február 29.

Jelentés a végrehajtásról:
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Az elfogadást követően a cafeteria juttatásra vonatkozó szabályzatot a polgármester
aláírta.

57. A határozat száma:  99/2016. (II.18.) határozat

A határozat tárgya: 

Jogi  képviselő megbízása a Székesfehérvári  Törvényszék előtt  14.G.40.002/2016.
szám alatt megkezdődött polgári perekben

Végrehajtásának határidő: 

- a szerződés aláírására: 2016. február 26.
- a kötelezettségvállalásban való rögzítésre és a pénzügyi teljesítésre: 

2016. február 26.
Jelentés a végrehajtásról:

A szerződéskötés 2016. február 29-én, a kötelezettségvállalás rögzítése és a pénz-
ügyi teljesítés február 24-én történt meg.

58. A határozat száma:  129/2016. (III.17.) határozat 2. pont

A határozat tárgya: 

A  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatói  álláshelyére  érkezett
pályázatok elbírálása, az igazgatói kinevezés előkészítése

Végrehajtási határidő:   2016. április 8.
 
Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  megküldtük  Őze  Áron  részére,  a  nyertes  pályázat  1  példányát
megküldtük az NKA Előadó-művészeti Iroda részére.

59. A határozat száma:  134/2016. (III.17.) határozat 4. pont

A határozat tárgya: 

Médiaköpont eszközvásárlása, megbízási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:   2016. március 29.
 
Jelentés a végrehajtásról: 

A megbízási szerződés módosítása 10. számú módosítása aláírásra került.
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60. A határozat száma:  140/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

Megbízási  keretszerződés,  valamint  a  Májusi  Mulatság  és  a  Parázs  Varázs  c.
rendezvényekre  vonatkozó  megbízási  szerződések  megkötése  a Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel

V  égrehajtási határidő:  2016. március 29.
 
Jelentés a végrehajtásról: 

A  megbízási  keretszerződést,  valamint  a  2  májusi  rendezvényre  vonatkozó
szerződést a polgármester aláírta.

61. A határozat száma:  141/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

Horgász- és Halászléfőző-verseny, megbízási szerződése

V  égrehajtási határidő:  2016. március 29.
 
Jelentés a végrehajtásról: 

A megbízási szerződést a polgármester aláírta.

62. A határozat száma:  172/2016. (III.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Díszpolgára”  kitüntető cím adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. április 27.

Jelentés a végrehajtásról:

A díjátadás a határozatban foglalt határidőben megtörtént.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

63. A határozat száma:  173/2016. (III.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Díszpolgára”  kitüntető cím adományozása
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Végrehajtásának határidő: 2016. április 27.

Jelentés a végrehajtásról:

A díjátadás a határozatban foglalt határidőben megtörtént.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

64. A határozat száma:  174/2016. (III.17.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Díszpolgára”  kitüntető cím adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. április 27.

Jelentés a végrehajtásról:

A díjátadás a határozatban foglalt határidőben megtörtént.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

65. A határozat száma:  208/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Vasas Táncegyüttes támogatása

V  égrehajtási határidő: 

- a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő nyolc munkanap 

J  elentés a végrehajtásról: 

A támogatási szerződést a polgármester aláírta, az összeg kiutalása megtörtént.

66. A határozat száma:  216/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Kisebbségekért  –  Pro  Minoritate  Alapítvány  által  megrendezendő  „XXVII.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról

V  égrehajtási határidő:

- az elszámolásra: 2016. november 30.

J  elentés a végrehajtásról: 
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A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás az 1068/2016. (XII.19.) PM
határozattal került elfogadásra

67. A határozat száma:  217/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Petőfi Művészeti Liget támogatása

V  égrehajtási határidő: 2016. május 2.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  a  jogi,  szervezési  és  intézményigazgatási  osztály  megküldte  az
intézmény akkori és júniustól kinevezendő igazgatójának. Az igazgatók egyeztették a
programtervezetet.

68. A határozat száma:  219/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dudik Fesztivál támogatása

V  égrehajtási határidő: 

- a szerződéskötéshez szükséges feltételek teljesítését követő nyolc munkanapon
belül

J  elentés a végrehajtásról: 

A Dunaújvárosi Egyetem benyújtotta a szerződéskötéshez szükséges igazolásokat
és nyilatkozatokat. A szerződést megkötöttük, az összeg kiutalásra került.

69. A határozat száma:  270-283/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

„Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozásáról

V  égrehajtási határidő: 2016. június 10.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  díjakat  Gombos  István  alpolgármester  adta  át  a  Városházán  rendezett
ünnepségen.

70. A határozat száma:  284-285/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 
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„Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díj adományozásáról

V  égrehajtási határidő: 2016. június 10.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  díjakat  Gombos  István  alpolgármester  adta  át  a  Városházán  rendezett
ünnepségen.

71. A határozat száma:  286-290/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros Oktatásügyért” díj adományozásáról

V  égrehajtási határidő: 2016. június 10.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  díjakat  Gombos  István  alpolgármester  adta  át  a  Városházán  rendezett
ünnepségen.

72. A határozat száma:  316/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

Móder Rezső 2015. évi támogatásával kapcsolatos döntés

V  égrehajtási határidő: 2016. május 31.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  a  jogi,  szervezési  és  intézményigazgatási  osztály  megküldte  a
művésznek és a Modern Művészetért Közalapítványnak.

73. A határozat száma:  317/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása

V  égrehajtási határidő: 

- a szerződéskötéshez szükséges feltételek teljesítését követő nyolc munkanapon
belül

J  elentés a végrehajtásról: 
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A  6  eredményesen  pályázóval  megkötöttük  a  szerződést,  az  eredménytelenül
pályázók értesítést kaptak.

74. A határozat száma:  392/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Fotótörténeti Alapítvány megszűnése

V  égrehajtási határidő: 2016. június 30.

J  elentés a végrehajtásról: 

A  bejegyzés  megszüntetéséről  szóló  kérelmet  az  alapítók  megküldték  a
Székesfehérvári  Törvényszéknek.  A  határozatot  közöltük  az  alapítvány
kuratóriumának elnökével.

75. A határozat száma:  394/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

Dr.  Kovács Pál  Közszolgálati  és Újrakezdési  Alapítvány 2015.  évi  közhasznúsági
beszámolójának elfogadásáról - ,megtárgyalásáról

Végrehajtásának határidő: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az  elfogadást  követően  a  beszámoló  a  jogszabályban  előírt  módon  közzétételre
került.

76. A határozat száma:  395/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

A Modern Művészetért  Közalapítvány 2015. évi  tevékenységéről  szóló beszámoló
tudomásulvétele

Végrehajtásának határidő: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
a Közalapítványnak.

77. A határozat száma:  396/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 
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A  DUNAFERR  Art  Dunaújváros  Alapítvány  2015.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló tudomásulvétele

Végrehajtásának határidő: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
az alapítványnak.

78. A határozat száma:  397/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

A  Vágó  Eszter  Alapítvány  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
tudomásulvétele

Végrehajtásának határidő: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
az alapítványnak.

79. A határozat száma:  398/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvétele

Végrehajtásának határidő: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
az alapítványnak.

80. A határozat száma:  458/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:
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A polgármester  2016.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

81. A határozat száma:  459/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2016.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

82. A határozat száma:  460/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. július 7.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2016.  június  30-án  a  díjat  és  a  vele  járó  pénzjutalmat  átadta  a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

83. A határozat száma:  462/2016. (VI.16.) határozat

A határozat tárgya: 

Jogi  képviselő megbízása a Székesfehérvári  Törvényszék előtt  17.G.40.088/2016.
szám alatt megkezdődött polgári perekben

Végrehajtásának határidő: 

- a szerződés aláírására: 2016. június 24.
- a kötelezettségvállalásban való rögzítésre és a pénzügyi teljesítésre: 

2016. június 24.
Jelentés a végrehajtásról:
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A szerződéskötés 2016. június 28., 22. napján a kötelezettségvállalás rögzítése és a
pénzügyi teljesítés megtörtént.

84. A határozat száma:  557/2016. (IX.22.) határozat

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum SZMSZ-ének jóváhagyása

Végrehajtásának határidő: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
az intézménynek.

85. A határozat száma:  558/2016. (IX.22.) határozat

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyása

Végrehajtásának határidő: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés határozatát a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály megküldte
az intézménynek.

86. A határozat száma:  593/2016. (IX.22.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújvárost Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2016.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

87. A határozat száma:  594/2016. (IX.22.) határozat

A határozat tárgya: 
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2016. évi „Dunaújvárost Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2016.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

88. A határozat száma:  595/2016. (IX.22.) határozat

A határozat tárgya: 

2016. évi „Dunaújvárost Díj”adományozása

Végrehajtásának határidő: 2016. október 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A polgármester  2016.  október  23-án a díjat  és a vele járó pénzjutalmat átadta a
díjazottnak.
A személyügyi  és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság a díjazott nevét közzétette,
és nyilvántartásba vette.

89. A határozat száma:  635/2016. (X.20.) határozat

A határozat tárgya: 

A Sándor Frigyes szobor felállítása

Végrehajtásának határidő: 2016. november 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A szakértő bizottságot megrendeltük, a zsűri a szobor értékét 8.000 E Ft-ban hatá-
rozta meg.

90. A határozat száma:  680/2016. (X.27.) határozat   

A határozat tárgya: 

Visszatérítendő támogatás nyújtása a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítványnak
Pecsét István kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére

Végrehajtásának határidő: 
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- a határozat közlésére: 2016. október 28.
- a szerződés aláírására: 2016. november 2.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat közlése és a szerződéskötés 2016. október 27. napján megtörtént.

91. A határozat száma:  714/2016. (XI.17.) határozat

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum SZMSZ-ének 1. számú módosítása

Végrehajtásának határidő: 2016. november 25.

Jelentés a végrehajtásról:

AZ SZMSZ-t és a módosító okiratot a polgármester aláírta, azokat megküldtük az in-
tézmény részére.

 92.A határozat száma: 718/2016. (XI.17.) határozat 2. és 3. pontja 

A határozat tárgya:

Az 5. számú felnőtt  háziorvosi  körzet áthelyezése,  az ehhez szükséges engedély
beszerzése,  illetve  az  erről  szóló  521/2016.  (VIII.11.)  KH  1.  és  2.  pontjának
módosítása

Végrehajtási határidő: 2016. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

 A  Dunaújváros,  Vasmű  út  10.  szám  alatti  telephely  működési  engedélye
visszavonásának,  a  Dunaújváros,  Gábor  Áron  u.  2/A  szám  alatti  telephely  új
működési engedélye megkérésének kezdeményezése és az OEP Közép-dunántúli
Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának értesítése határidőben
megtörtént. 

93. A határozat száma: 719/2016. (XI.17.) határozat 1.,2. és 4. pontja 

A határozat tárgya: 

A dr. Lőrincz Attilával és Szűcsné Kiss Katalinnal fennálló megbízási szerződés mó-
dosítása és feladatellátási előszerződés megkötése dr. Lőrincz Attilával

Végrehajtási határidő: 

- a megbízási szerződések módosítására 2016. december 15., 
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- a  feladatellátási  előszerződés  aláírására  dr.  Lőrincz  Attila  Mezőfalván  fennálló
közalkalmazotti jogviszonya megszűnését követően haladéktalanul

Jelentés a végrehajtásról: 

A módosított megbízási szerződések és dr. Lőrincz Attila feladatellátási előszerződé-
sének aláírása határidőben megtörtént. 

 94. A határozat száma: 744/2016. (XI.17.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Horváth  Nemzetiségi  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálása

Végrehajtásának határidő: 2016. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát fogadta el, mely szerint a támogatási
igényt nem támogatja. 

95. A határozat száma: 749/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozása a Szent Pantaleon Kórház Sze-
mészeti Osztálya részére

Végrehajtási határidő: 2016. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A díjat a 2016. december 15-i közgyűlésen a Szent Pantaleon Kórház Szemészeti
Osztálya részére átadták.

96. A határozat száma: 750/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozása dr. Pápai Rozália részére

Végrehajtási határidő: 2016. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 
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A díjat a 2016. december 15-i közgyűlésen dr. Pápai Rozália részére átadták.

97. A határozat száma: 751/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozása dr. Tischner Magdolna részére

Végrehajtási határidő: 2016. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A díjat a 2016. december 15-i közgyűlésen dr. Tischner Magdolna részére.

98. A határozat száma: 819/2016. (XII.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzéséről és fel-
szereléséről

Végrehajtási határidő: 2016. december 16.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

99. A határozat száma: 822/2016. (XII.15.) határozat 10. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározása és alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 21.

Jelentés a végrehajtásról:
A határozatot 2016. december 20-án megküldtük a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó
Szervezet igazgatója részére.

100. A határozat száma: 823/2016. (XII.15.) határozat 
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A határozat tárgya: 

Az  önkormányzat  fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak  2017.  évi
béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról szóló 630/2016. (X. 20.) határozat
módosítása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 21.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot 2016. december 20-án megküldtük az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények vezetői részére.

101. A határozat száma: 824/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  2016.  évi  költségvetésének  a
módosítása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 22.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot 2016. december 20-án megküldtük a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó
Szervezet igazgatója részére.

102. A határozat száma: 825/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rend-
je

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  2016.  december  20-án  megküldtük  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója részére.
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103. A határozat száma: 826/2016. (XII.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi el-
lenőrzéséről készült megállapítások elfogadása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  2016.  december  20-án  megküldtük  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

104. A határozat száma: 827/2016. (XII.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Egészségmegőrzési Központ részére a Martinovics u. 26. szám alatti épületben – a
körzeti  megbízott  költözése  miatt  –  felszabaduló  helyiség  használati  jogának
biztosítása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2016. december 23.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot 2016. december 20-án megküldtük az  Egészségmegőrzési  Központ
intézményvezetője részére.

105. A határozat száma: 832/2016. (XII.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Osztályának
önkormányzati rendelet ellenőrzése során tett javaslatának elfogadása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat megküldésére: 2017. január 2.

Jelentés a végrehajtásról:
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A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Osztályának
osztályvezetője részére a határozat 2016. december 28-án megküldésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (I.19.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbi közgyűlési határozat végrehajtási határidejének módosítása szükséges az
alábbi indokolás szerint:

         A határozat száma: 798/2016. (XII.15.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat  a  TOP-6.8.2.-15  kódszámú  „DUNA-MUNKA-TOP”  című  projekt
vonatkozásában  felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadói  tevékenység
ellátására ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 29.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. január 31.

A határidő módosítás indoka:
  
A szerződéskötés jelenleg folyamatban van, 2016. december 29-ig adminisztrációs
okok miatt  (az adategyeztetések az ünnepek miatt  hosszabb időt  vettek  igénybe)
nem került sor

    Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javasolt határidő módosításhoz járuljon hozzá!
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      Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés II. része a munkaterv, valamint az ott szereplő határozat megjelölt
pontja  végrehajtási  határidejének  módosítására  tesz  javaslatot,  ezért  a
határozathozatal kötelező.

Az előzőek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
                 A javaslat elfogadásához egyszerű többségre van szükség.

                               HATÁROZATI JAVASLAT
        Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…………./2017. (I.19.) határozata
         a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
- a  798/2016.  (XII.15.)  határozat  végrehajtási  határidejét  2017.  január  31-ére

módosítja.
 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jelzett  határozat  tekintetében  a
jelentés  II.  részével  nem  érintett  egyéb  rendelkezéseit  változatlan  tartalommal
hatályban tartja.

Dunaújváros, 2017. január 19.

                                     Cserna Gábor  s.k. 
 polgármester
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