
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  191/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére Dunaújváros közbiztonsága javításának,
a közterületi szolgálat fokozásának, bűn- megelőzési és bűnüldözési feladatok ellátá-
sának, és a kiemelkedő rendőri munka elismerésének fedezetére nyújtott támogatás-
ról

Végrehajtási határidő:

- a támogatás utolsó részletének átutalása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

2. A határozat száma:  541/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi Nonprofit Szol-
gáltatóházba történő áthelyezéséről

Végrehajtási határidő:

- az áthelyezésről szóló megállapodás aláírását követő átköltözés

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. A körzeti megbízott 2017.
március 09. napján költözött az új irodába.

3. A határozat száma:  80/2017. (II.16.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervének el-
fogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a zárszámadási rendelet összeállítása, illetve közgyűlés elé terjesztése



Jelentés a végrehajtásról: 

A zárszámadási rendelet összeállítása során a maradvány elszámolása a határozat
3. pontjában meghatározott módon a tényleges kötelezettségek figyelembevételével
megtörtént.

4. A határozat száma:  95/2017. (II.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének elfoga-
dása

Végrehajtási határidő: 2017. február 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.

5. A határozat száma:  96/2017. (II.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérel-
mének elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. február 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.

6. A határozat száma:  99/2017. (II.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés alapján szükséges intézke-
désekről

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. február 28.
- a határozat végrehajtására: 2017. április 28.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.  A  könyvtár  igazgatója  határidőre  benyújtotta  az  SZMSZ
módosítására vonatkozó javaslatát.

7. A határozat száma:  163/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Ön kormányzata között
2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozatban foglalt határidők

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. A megállapodás 1. sz.
módosítása 2017. május 16. napján került aláírásra.

8. A határozat száma:  170/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya:
 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatá-
si szerződés -2017. április-december hónap- megkötése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás, a 2., 3. és 4. pont-
ban  foglaltaknak  megfelelően  beépítésre  került  a  2017.  április  21-én  jóváhagyott
2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

9. A határozat száma:  182/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Nemzeti  Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról a Dunaújvárosi Óvoda
Eszterlánc Tagóvodája és a Margaréta Tagóvodája vonatkozásában

Végrehajtási határidő:

- a pályázat benyújtására: 2017. március 31.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. A pályázat 2017. március
29. napján beérkezett az Alapítványhoz.

10. A határozat száma:  183/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzése érdekében kérelem
benyújtásáról

Végrehajtási határidő:

- a kérelem benyújtására: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. A kérelem 2017. március
29. napján beérkezett az Alapítványhoz.

11. A határozat száma:  184/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatásáról infúziós pumpák beszerzé-
se céljából

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

12. A határozat száma:  185/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról a „Köz-
biztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

Végrehajtási határidő:  2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

4



13. A határozat száma:  186/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról közbiz-
tonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

Végrehajtási határidő:  2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

14. A határozat száma:  187/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Pentelei rendezvények támogatása

Végrehajtási határidő: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A támogatási szerződést a polgármester úr aláírta.

15. A határozat száma:  190/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelése régészeti adatrögzítés érdekében

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. március 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.

16. A határozat száma:  196/2017. (III.16.) határozat 2. pont

A határozat tárgya:
 
A dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben
az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére vonat-
kozó pályázat értékelése
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Végrehajtási határidő:

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában megjelölt pályázók részére a megfizetett pályázati biztosíté-
kok visszautalása 2017. május 29. napján megtörtént.

17. A határozat száma:  204/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozásáról

Végrehajtási határidő:  2017. április 13.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

18. A határozat száma:  232/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehaj-
tásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódó,  az  intézményi  alulfinanszírozás
tárgyában meghozott döntéséről

Végrehajtási határidő:

-  az intézmények részére történő kiközlés: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  dunaújvárosi  Óvoda  részére  a  8.704.000  Ft  többlet  kiutalásra  került.  Az
Egészségmegőrzési  Központnál  a  sajátos  elszámolásként  kezelt
intézményfinanszírozási többlet rendezett.

19. A határozat száma:  233/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehaj-
tásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány fel-
használásához kapcsolódó döntés

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglalt  döntés  beépítésre  került  a  2017.  május  18-án jóváhagyott
2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

20. A határozat száma:  234/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehaj-
tásáról  szóló  rendelet  elfogadásához  kapcsolódó,  az  intézményi  alulfinanszírozás
tárgyában meghozott döntéséről

Végrehajtási határidő:

-  az intézmények részére történő kiközlés: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az intézmények részére a kiközlés megtörtént, az intézmények a szabad maradvány
összegét  az  Önkormányzat  folyószámlájára  utalták,  illetve  május  havi  intézmény
finanszírozás összegéből levonásra került.

21. A határozat száma:  235/2017. (IV.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű beruházás
előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések meg-
hozatala

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában szereplő feladathoz szükséges fedezet biztosításához rög-
zített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a 2017. május 18-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

22. A határozat száma:  237/2017. (IV.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1.-15 „Makk Marci meg-
újul” c. projekt forrás kiegészítése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában foglalt forrás kiegészítése a 2. és 3. pontjaiban meghatáro-
zott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségveté-
si rendelet (2.) módosításába.

23. A határozat száma:  240/2017. (IV.21.) határozat 5. pontja 

A határozat tárgya: 

Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges többletfor-
rás biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 4. pontban meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (2.) módosításába.

24. A határozat száma:  241/2017. (IV.21.) határozat 4. pont

A határozat tárgya: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a szükséges költ -
ségek fedezetének biztosítása

Végrehajtási határidő:

-  a haszonkölcsön-szerződés aláírását követően haladéktalanul

Jelentés a végrehajtásról: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 2017. május 15-én kelt levelében
bejelentette,  hogy  a  közüzemi  szolgáltatóknál  a  fogyasztóváltozás  bejelentése
megtörtént.

25. A határozat száma:  241/2017. (IV.21.) határozat 7. pont

A határozat tárgya: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a szükséges költ -
ségek fedezetének biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

8



Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 5. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 6. pontban meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (2.) módosításába.

26. A határozat száma:  244/2017. (IV.21.) határozat 4. pont

A határozat tárgya: 

A DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás
biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (2.) módosításába.

27. A határozat száma:  247/2017. (IV.21.) határozat 3. pont

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz telepítése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (2.) módosításába.

28. A határozat száma:  249/2017. (IV.21.) határozat 5. pont

A határozat tárgya: 

“Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a
dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési el-
járáshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfoga-
dása, az eljárás megindítása és a fedezet biztosítása
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Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

29. A határozat száma:  251/2017. (IV.21.) határozat 4. pont

A határozat tárgya: 

Képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek
számára hétvégente meleg étel biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás az 1. pontban meg-
határozott célra beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költség-
vetési rendelet (2.) módosításába.

30. A határozat száma:  253/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenysé-
géről szóló beszámolójának elfogadásáról

Végrehajtási határidő:  2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

31. A határozat száma:  254/2017. (IV.21.) határozat 1-2. pont

A határozat tárgya: 

A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2017.  évi  nyári  nyitvatartási
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016.(XII. 15.) határozat módosítása

Végrehajtási határidő:

- a szülők tájékoztatására: 2017. május 10.
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Jelentés a végrehajtásról:

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros  intézmény igazgatója  az  előírt  határidőig
tájékoztatta  a  bölcsődei  ellátást  igénybe  vevő  gyermekek  szüleit,  törvényes
képviselőit.

32. A határozat száma:  259/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Új szakmai álláshely létesítése az Intercisa Múzeumban

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. május 5.

Jelentés a végrehajtásról:

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.

33. A határozat száma:  259/2017. (IV.21.) határozat 2. pont

A határozat tárgya: 

Új szakmai álláshely létesítése az Intercisa Múzeumban

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

34. A határozat száma:  260/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A DUDIK Fesztivál támogatása és megbízási szerződés megkötése a Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel

Határozat módosítása: 367/2017. (V.18.) határozat

Végrehajtási határidő:

- a szerződéskötés feltételeinek meglétét követő 8 munkanap
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Jelentés a végrehajtásról:

A módosítás értelmében a megbízási szerződést a DVG Zrt-vel kellett megkötni, fe-
lek a szerződést aláírták.

35. A határozat száma:  260/2017. (IV.21.) határozat 2. pont

A határozat tárgya: 

A DUDIK Fesztivál támogatása és megbízási szerződés megkötése a Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

36. A határozat száma:  262/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatása

Végrehajtási határidő: 2017. május 3.

Jelentés a végrehajtásról:

A támogatási szerződést a felek aláírták.

37. A határozat száma:  263/2017. (IV.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.
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38. A határozat száma:  263/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:

-  a  szerződés  aláírására: a  Miniszterelnökség  által  működtetett  Támogatásokat
Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatot követő 30
nap
-  a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap

Jelentés a végrehajtásról:

 A Támogatásokat Vizsgáló Iroda 2017. május 15-én küldte meg a nyilatkozatát. A
támogatási  szerződést Polgármester Úr 2017. május 22-én, a Jószolgálati  Otthon
Közalapítvány kuratóriumi elnöke 2017. május 23-án írta alá. A szerződés nyilvántar-
tásba vételére 2017. május 24-én került sor.

39. A határozat száma:  264/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 2017. május 10.

Jelentés a végrehajtásról:

A támogatási szerződést a felek aláírták, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vé-
tele megtörtént.

40. A határozat száma:  264/2017. (IV.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.
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41. A határozat száma:  268/2017. (IV. 21.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- az alapító okirat aláírására:     2017. május 12.

Jelentés   a     végrehajtásról:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2017.  április  27-én  aláírta  a
módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

42. A határozat száma:  268/2017. (IV. 21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- változás bejegyzése iránti kérelem benyújtására:     2017. május 19.

Jelentés   a     végrehajtásról:

2017.  május  8-án  benyújtottuk  a  Székesfehérvári  Törvényszékhez  a  változás
bejegyzése iránti kérelmet.

43. A határozat száma:  271/2017. (IV.21.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A Kistérségi  Foglalkoztatásért  és Felnőttképzésért  Közalapítvány megszűnési  oka
tudomásulvétele

Végrehajtási határidő:

-  a megszűnés bejegyzése iránti kérelem megküldésére: 2017. május 5.

Jelentés a végrehajtásról:

A megszűnés bejegyzése iránti kérelmet határidőben megküldtük a Székesfehérvári
Törvényszék részére.
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44. A határozat száma:  273/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi  Labdarúgó  Szövetség  és  a  Dunai  Ökölvívó  Sportegyesület
sportpályázatának elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

45. A határozat száma:  274/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

46. A határozat száma:  280/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat  tulajdonában álló,  volt  Bánki  Donát  Szakközépiskola épületének,
DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítése, forrás biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.
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47. A határozat száma:  283/2017. (IV.21.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlők
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállása a DVCSH Kft. felé

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás  a 3. pontjában meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (2.) módosításába.

48. A határozat száma:  287/2017. (IV.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Kárpátaljai magyarok támogatása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.

49. A határozat száma:  288/2017. (IV.21.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkái

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2., 3. és 4. pontjai-
ban meghatározott módon  beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017.
évi költségvetési rendelet (2.) módosításába.
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50. A határozat száma:  291/2017. (IV.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Az I. sz .Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontjában fog-
laltaknak megfelelően beépítésre került a 2017. május 18-án jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (2.) módosításába.

51. A határozat száma:  298/2017. (IV.21.) határozat

A határozat tárgya:

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb vezetői álláshelyére
benyújtott pályázat elbírálása

Végrehajtási határidő: 

- az új pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. május 18.

Jelentés a végrehajtásról:

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló új pályázati
kiírást a 2017. május 18-i közgyűlés ülésére előkészítettük.

52. A határozat száma:  330/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Végrehajtási határidő:  2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

53. A határozat száma:  333/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:
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Kisapostag Község Önkormányzatával  fogorvosi  alapellátás  biztosítására  kötendő
megállapodás jóváhagyásáról

Végrehajtási határidő: 2017. május 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  megállapodás-tervezetet  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere 2017.
május 25. napján aláírta. A megállapodás az aláírást követően Kisapostag Község
Polgármestere részére megküldésre került.

54. A határozat száma:  344/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:

A  Munkásművelődési  központ  Kht-val  kötött  Közművelődési  megállapodás
felülvizsgálata, új megállapodás megkötése

Végrehajtási határidő: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződést a felek aláírták, a szerződés két hétre kifüggesztésre került a hivatali
hirdető táblán.

55. A határozat száma:  345/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése
miatti támogatási kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  jogi,  szervezési  és  Intézményigazgatási  osztály  megküldte  a  határozatot  az
intézményeknek.

56. A határozat száma:  346/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézmény időskorúak gondozóházának idősek otthonává történő átalakulásáról
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Végrehajtási határidő: 2017. május 26.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai intézményvezetője részére 2017. május 22-én megküldésre került.

57. A határozat száma:  349/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  és  mellékletét  2017.  május  25-én  megküldtük  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

58. A határozat száma:  356/2017. (V.18.) határozat

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 2016.
évi költségvetési beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő: 2017. május 26.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat, valamint DMJV PH által készített 2016. évi költségvetési beszámoló a
volt  tagönkormányzatok  polgármesterei  részére  2016.  május  23-án  megküldésre
került.

59. A határozat száma:  357/2017. (V.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet
tulajdonát képező eszközök megvásárlása

Végrehajtási határidő: 2017. május 31.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat postázása határidőben megtörtént.

60. A határozat száma:  366/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  kilépése  a  Magyar
Önkormányzatok Szövetségéből

Végrehajtási határidő: 2017. május 19., és  2017. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  és  a  kilépési  nyilatkozat  postai  (tértivevényes  küldeményként)  és
elektronikus úton 2017. május 23-án postázásra került.

61. A határozat száma:  372/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával elfogadta a DVG Zrt.
2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot a DVG Zrt. részére megküldte.

62. A határozat száma:  373/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozatával  nem  fogadta  el  a
DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolóját

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 
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A vagyonkezelési osztály a határozatot a DSZSZ Kft. részére megküldte.

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

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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (VI.15.) 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, 2017. június 15.

                                          Cserna Gábor s.k. 
 polgármester
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