
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  222/2016. (IV.21.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Óvodában  a  2016/2017-es  nevelési  évben  indítandó  csoportok
számának meghatározásáról

Végrehajtási határidő:

- a  2016/2017.  nevelési  évben  óvodába  felvett  gyermeket  csoportba  történő
beosztására:   2016. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  tájékoztatása  szerint  a  2016/2017.
nevelési  évben  óvodába  felvett  gyermekek  csoportba  történő  beosztása  2016.
augusztus 31-ig megtörtént az alábbiak szerint:

- A Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodájában 1 csoport szünetel  és tornaszobaként
funkcionál, így a a tagóvoda 3 csoporttal üzemel.

- A dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodában 1 csoport szünetel, így a tagóvoda 4 cso-
porttal üzemel.

- A Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodában plusz 1 csoport indult, így 2 csoportos óvoda-
ként működik.

- A Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodában a korábban megszüntetett csoport újra
indult, így a tagóvoda 4 csoportos óvodaként működik.

- A  Dunaújvárosi  Óvoda  Mesevár  Tagóvodájában  lévő  1  csoport  a  Dunaújvárosi  Óvoda
Aranyalma Tagóvodájában működik tovább, az Aranyalma Tagóvoda csoportszáma válto-
zatlan maradása mellett.

- A Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvoda másik csoportja megszűnt, az óvodai épületet ki-
ürítették.

- A Dunaújvárosi Óvoda 2016/2017. nevelési évében a szeptember 1-jén induló csoport és
gyermeklétszáma:

81Tagóvoda csoportok száma gyermeklétszám

Aranyalma Tagóvoda4
Aprók Háza Tagóvoda

4 83

Bóbita Tagóvoda 4 77

Csillagvirág Tagóvoda 4 87

Duna-parti Tagóvoda 4 86

Eszterlánc Tagóvoda 7 156

Katica Tagóvoda 2 29

Kincskereső Tagóvoda 3 67

Margaréta Tagóvoda 5 103



160Napsugár Tagóvoda 7 154

Százszorszép Tagóvoda7
Római Városrészi Tagóvoda

4 79

Szivárvány Tagóvoda 3 67

Összesen: 58 1229

2. A határozat száma:  312/2016. (V.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi óvoda alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- az intézmény dokumentumainak módosítására: 2016. július 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  Dunaújvárosi  óvoda  intézményvezetőjének  tájékoztatása  szerint  a  Pedagógiai
program módosítása megtörtént, a Szervezeti és Működési Szabályzat és az Esély-
egyenlőségi Terv módosítása folyamatban van.

3. A határozat száma:  322/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösz-
szesen 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzéséről

Végrehajtási határidő: 2016. május 20.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglalt  összeg alapján egyszeri  alkalommal  a  féléves kincstárjegy
jegyzés megtörtént és beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költ-
ségvetési rendeletmódosításba.

4. A határozat száma:  379/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac árusítóhelyeinek
lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

5. A határozat száma:  386/2016. (VI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysé-
gében fizetendő intézményi térítési díj meghatározásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

6. A határozat száma:  389/2016. (VI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati rendelete
alapján az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Non-
profit Kft. sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

7. A határozat száma:  407/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete fogászati ügyeleti díj emelésére vonatkozó ké-
relmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

8. A határozat száma:  411/2016. (VI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dr. Krizsán Gábor fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel végzendő dunaújvá-
rosi fogorvosi körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás iránti ké-
relméről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában jelölt összeg beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

9. A határozat száma:  412/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítványnak a szociális és egészségügyi szerveze-
tek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

10. A határozat száma:  413/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítványnak a szociális és egészségügyi szervezetek
2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

11. A határozat száma:  414/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű
civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

12. A határozat száma:  415/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A KE-VE Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

13. A határozat száma:  415/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A KE-VE Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:
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- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

14. A határozat száma:  416/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A „Szilágyi” Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

15. A határozat száma:  417/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Kőrösi Diákalapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi
támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

16. A határozat száma:  419/2016. (VI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Rudas Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi tá-
mogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról

Végrehajtási határidő:
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- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

17. A határozat száma:  422/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézmény költségvetési előirányzatá-
nak emelésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített pénzügyi fedezet beépítésre került a 2016. június
16-án jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

18. A határozat száma:  427/2016. (VI.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, ipar-
területek fejlesztése c. pályázaton való indulásról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  4.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

19. A határozat száma:  432/2016. (VI.16.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 1. számú módosításáról
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Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás a 2-5. pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

20. A határozat száma:  436/2016. (VI.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Javaslat az Önkormányzat és a Zöld Háromszög Egyesület között fennálló haszonköl-
csön szerződés módosítására 

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  4.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

21. A határozat száma:  442/2016. (VI.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Az Energo-Hőterm Kft. 2015. évi éves beszámolójának tárgyalására, valamint könyv-
vizsgálóktól történő árajánlat bekérés elhatározására a gazdasági társaság könyveinek
felülvizsgálatával kapcsolatosan

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  3.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.
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22. A határozat száma:  447/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak átcso-
portosítására – DVG Zrt. fagyizó kialakítás költségeinek rendezése érdekében

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban  rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. szeptember
22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

23. A határozat száma:  454/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala beléptető rendszeréhez szük-
séges többletforrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

24. A határozat száma:  461/2016. (VI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Tagi kölcsön biztosítására a Dunanett Nonprofit Kft. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

25. A határozat száma:  471/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során a köz-
ponti költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóvá-
hagyott költségvetési rendeletmódosításba.

26. A határozat száma:  473/2016. (VII.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  3.  és  4.  pontjában  rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a
2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

27. A határozat száma:  474/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösz-
tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkre-
ditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása tárgyban eredmény megál-
lapítására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. pontjában szereplő feladat beépítésre került a 2016. szeptember 22-
én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

28. A határozat száma:  477/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős akk-
reditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok
bekérésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő feladat beépítésre került a 2016. szeptember 22-
én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

29. A határozat száma:  478/2016. (VII.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában induló köz-
beszerzési eljárás lefolytatására felkérni kívánt gazdasági szereplőkről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő feladat beépítésre került a 2016. szeptember 22-
én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

30. A határozat száma:  479/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó  pályázat be-
nyújtásáról, megvalósításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat  3.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

31. A határozat száma:  480/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros, Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkáiról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

32. A határozat száma:  484/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

33. A határozat száma:  485/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.
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34. A határozat száma:  488/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

35. A határozat száma:  490/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  2.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

36. A határozat száma:  491/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. szeptember 22-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.
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37. A határozat száma:  505/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  számlavezető pénzintézetével  a
jogviszony  megszüntetésére  és  új  számlavezetővel  szerződés  előkészítésére
irányuló döntés meghozataláról

Végrehajtási határidő: 2016. szeptember 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat módosítja a 321/2016. (V.19.) határozatának 1. pontját és a számlaveze-
tő pénzintézet tekintetében 1 évre szóló szerződés előkészítéséről határoz. A tárgya-
lások elhúzódása miatt a közgyűlés elé a 2016. október 20-ai ülésen kerül előterjesz-
tésre.

38. A határozat száma:  506/2016. (VII.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A forgalmi rend kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi számú ingatlannal kapc-
solatos döntés meghozatalára

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  3.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

39. A határozat száma:  511/2016. (VIII.11.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Vidámpark, illetve a vidámparki te-
rület  fejlesztése,  funkcióváltást  célzó  beruházás”  tárgyban  elhelyezési  vizsgálat  és
programterv elkészíttetéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat  4.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

40. A határozat száma:  512/2016. (VIII.11.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Baracsi úti Arborétum további fej -
lesztésére és az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítása” tárgyban funkciósé-
ma és beruházási programterv elkészíttetéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  2.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

41. A határozat száma:  513/2016. (VIII.11.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Modern Városok Programján belül „Intercisa Múzeum új helyen történő
elhelyezésére, a Mondbach kúria épületeiben” tárgyú funkcióséma és programterv
elkészíttetéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  4.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

42. A határozat száma:  514/2016. (VIII.11.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Modern Városok Programján belül „A Múzeum által jelenleg használt
épületének szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó” tárgyú
funkcióséma és programterv elkészíttetéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat  4.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

43. A határozat száma:  515/2016. (VIII.11.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretében készítendő műszaki és tanulmánytervekkel
kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  3.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

44. A határozat száma:  516/2016. (VIII.11.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya: 

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelöléséről, a társaság ré-
szére történő pótbefizetés elrendeléséről és  DMJV Közgyűlésének 235/2016.(IV.21.)
határozata módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  5.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

45. A határozat száma:  519/2016. (VIII.11.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros,  Építők  útja  I.  ütem felújításához  kapcsolódó  pót-  és  többletmunkára
megkötött szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2016.
szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

46. A határozat száma:  526/2016. (VIII.11.) határozat 8. pontja

A határozat tárgya: 

A DVG Zrt. tulajdonát képező, Balatonkenese Alteleki utca 17., 4374/8 hrsz. alatti üdü-
lő megvásárlásáról 

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 3.  pontban foglaltaknak
megfelelően beépítésre került a 2016. szeptember 22-én jóváhagyott költségvetési
rendeletmódosításba.

47. A határozat száma:  565/2016. (IX.22.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozatot postáztuk a módosított megbízási szerződés a szerződő fe-
lek részéről aláírásra került.

48. A határozat száma:  565/2016. (IX.22.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozatot postáztuk a módosított megbízási szerződés a szerződő fe-
lek részéről aláírásra került.

49. A határozat száma:  568/2016. (IX.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 
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Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  –  szolgáltató  váltás  miatt  keletkezett  –
többletköltségének finanszírozása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2016. szeptember 27-én megküldtük az Útkeresés Segítő Szolgálat
intézményvezetője részére.

50. A határozat száma:  578/2016. (IX.22.) határozat 

A határozat tárgya: 

DMJV  Közgyűlése  a  határozatával  állapította  meg,  hogy  az  önkormányzati
tulajdonban  álló,  dunaújvárosi  2976/45  hrsz-ú,  kivett  beépítetlen  terület
megnevezésű ingatlana érvényesítésére kiírt pályázat eredményes, de érvénytelen
annak okán,  hogy a pályázatot  benyújtó  Allinfer  Média  Kft.,  a  nemzeti  vagyonról
szóló  2011.  évi  CXCVI.  tv.  13.§  (2)  bekezdése  alapján  nem  nyilatkozott,  hogy
átlátható szervezetnek minősül-e.

Végrehajtási határidő:

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot az Allinfer 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

…  /2016. (X.20.) 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, 2016. október 20.
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                                        Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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