
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:  70/2015. (II.19.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A  dunaújvárosi  Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesület  részére  sportfejlesztési
program  megvalósításához  nyújtott,  vissza  nem  térítendő  pályázati  önrész
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2015. március 6.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Sportért  és  Ifjúságért  Felelős  Helyettes
Államtitkár tájékoztatása postai úton megküldött levélben megtörtént.

2. A határozat száma:  106/2015. (III.19.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya:

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézményben a hideg élelem nyersanyag normájának emelése

Eredeti végrehajtási határidő: 2015. március 27.
Módosított végrehajtási határidő: 2015. április 30.
Módosított végrehajtási határidő: 2015. június 15.
Módosított végrehajtási határidő: 2015. szeptember 30.
Módosított végrehajtási határidő: 2015. december 31.

Végrehajtási határidő: 2016. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  szociális  ágazati  portálon  a  végrehajtáshoz  tartozó  elektronikus  felület  2016.
november  30-án  vált  elérhetővé,  az  intézményi  térítési  díjak  rögzítése  aznap
megtörtént.



3. A határozat száma: 585/2015. (X.15.) határozat

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Vegyeskar részére nyújtott visszatérítendő támogatással kapcsolatos
kérelem elbírálása

Végrehajtási határidő: 

- a 2015. évi költségvetés következő módosításának időpontja
- a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásának az időpontja 

Jelentés a végrehajtásról:

A 2014. és 2015. években a kórus részére a költségvetési rendeletben megállapított,
de ki nem utalt, mindösszesen 2 350 E Ft támogatási előirányzat a Dunaújvárosi Ve-
gyeskar 3 M Ft összegű tartozásába beszámításra került, erre figyelemmel a 2 350 E
Ft támogatási előirányzat a 2015. évi költségvetésben törlésre került, továbbá a Du-
naújvárosi Vegyeskar részére a 2016. évi önkormányzati költségvetésben megállapí-
tott működési támogatást az önkormányzat oly módon biztosította, hogy a tartozásá-
ból fennmaradó 650 E Ft-os összeget a működési támogatásba beszámította.

4. A határozat száma:  14/2016. (I.21.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya: 

A  2015.  év  október  1-jével  történő  állami  támogatás  módosításának  az
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

Végrehajtási határidő: 2016. január 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1-4.  pontjaiban  szereplő  költségvetési  módosításról  az  intézmények
tájékoztatása megtörtént 2016. január 28-i határidőre.

5. A határozat száma:  81/2016. (II.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Fejér Megyei  Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére új
telephely kialakításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. február 26.
- a bérleti szerződés aláírására: 2016. február 29.
- a pénzügyi teljesítés:      a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozatban foglaltak közlése határidőre megtörtént.

6. A határozat száma:  123/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetője
kinevezésének véleményezéséről

Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2016. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

7. A határozat száma:  133/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Inrtercisa Múzeum búvárrégészeti munkálatairól szóló kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

-  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

8. A határozat száma:  135/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  részére  szolgálati  kutya  beszerzésének
támogatásáról

Végrehajtási határidő:

-   a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2016. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.
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9. A határozat száma:  154/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Óvoda  szállító  jármű  beszerzésére  vonatkozó  kérelmének
elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2015. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak közlése határidőben megtörtént.

10. A határozat száma:  155/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  140/2014.  (IV.24.)  határozatának
módosításáról (OVI-Foci pályázat módosítása – Napsugár Óvoda)

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2016. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

11. A határozat száma:  168/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  „Dunaújváros  Sportjáért”  Közalapítvány  megszüntetésével  kapcsolatos
állásfoglalás kialakításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2016. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

12. A határozat száma:  169/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 
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A  „Fejér  Megye  Közoktatásáért”  Közalapítvány  megszüntetésével  kapcsolatos
állásfoglalás megerősítéséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2016. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

13. A határozat száma:  180/2016. (III.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozásáról (2016. évi)

Végrehajtási határidő:

- a díj átadására: 2016. április 21.
- a nyilvántartásba vételre: 2016. április 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

14. A határozat száma:  192/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  személyi  állományához  tartozó  és  a  magyar
államhatárnál szolgálatot teljesítő rendőrök támogatásáról, illetve speciális eszközök
beszerzéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

15. A határozat száma:  193/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2015.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. április 29.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

16. A határozat száma:  207/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2016. április 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

17. A határozat száma:  218/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „2016/2017-es Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-sport Program”-ban újrapályázásról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. április 29.
- a  pályázati  önrész  biztosítására:   a  2017.  évi  költségvetés  tervezésének

időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

18. A határozat száma:  220/2016. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Vállalkozási  szerződés kertében DMJV Önkormányzata részére a Dunaújváros
Televízió  archívumának  (1985-2004)  digitalizálásával  kapcsolatos  tevékenységek
ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok bekéréséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. április 29.
- az ajánlatok benyújtására: 2016. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.
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19. A határozat száma:  303/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  baracs-kisapostagi  repülőtéren  2016-ban  megrendezendő  Repülőnap
támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2016. március 31.
- szerződéskötésre: 2016. június 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatban  foglaltak  határidőre  végrehajtásra  kerültek.  A  támogatás
felhasználásáról a kedvezményezett 2016. november 17. napján számolt el.

20. A határozat száma:  344/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Vállalkozási  szerződés kertében DMJV Önkormányzata részére a Dunaújváros
Televízió  archívumának  (1985-2004)  digitalizálásával  kapcsolatos  tevékenységek
ellátása” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése határidőre megtörtént.

21. A határozat száma:  345/2016. (V.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A helyi környezet állapotáról szóló tájékoztató közzététele kiadvány formájában és
hozzáférhetővé tétele a lakosság számára, többek között az önkormányzat hivatalos
internetes honlapján is

Végrehajtási határidő: 2016. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 
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A  környezet  állapotáról  szóló  tájékoztatót  önkormányzati  kiadvány  formájában
megjelentettük,  érintetteknek  elküldtük,  illetve  hozzáférhetővé  tettük.  A  kiadványt
minden  önkormányzati  képviselőnek,  valamint  a  városüzemeltetési,
környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  tagjainak  eljuttattuk.  A  tájékoztató  az
önkormányzat  hivatalos  honlapjáról  letölthető,  ezen  kívül  folyamatosan
ismeretterjesztő előadások formájában is közzé tettük.

22. A határozat száma:  383/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

23. A határozat száma:  393/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2015.  évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

24. A határozat száma:  421/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Gimnázium,  általános  és  Szakképző  Iskola  intézmény
vezetői pályázat véleményezéséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése határidőre megtörtént. 
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25. A határozat száma:  422/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  intézmény  költségvetési
előirányzatának emeléséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehatására: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

26. A határozat száma:  456/2016. (VI.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A betelepítési kvótarendszer elutasításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2016. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek. 

27. A határozat száma:  488/2016. (VII.18.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének támogatás iránti kérelme

Végrehajtási határidő:

- Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
nyilatkozatot követő 30 nap.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

28. A határozat száma:  539/2016. (IX.22.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 
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2016.  I-VI.  havi  összesített  pénzügyi  terve  teljesítés  alapján  egyes  költségvetési
tételek módosítására

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

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1.1. és a 1.2. pontjaiban szereplő előirányzat-módosítás beépítésre ke-
rült a 2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

29. A határozat száma:  542/2016. (IX.22.) határozat  

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenységét ellátó
KMN-AUDIT” Kft-vel  fennálló megbízási szerződése 2016. szeptember 30. napjával
történő megszüntetéséről

Végrehajtási határidő: 2016. október 03.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban szereplő „KMN-AUDIT” Kft-vel fennálló, a könyvvizsgálati feladatok
végzésére irányuló megbízási szerződés közös megegyezés alapján történő meg-
szüntetését a Közgyűlés jóváhagyta 2016. szeptember 22-i ülésén.
A szerződés aláírásra került és a határozat kiközlése határidőre megtörtént.

30. A határozat száma:  543/2016. (IX.22.) határozat  

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által  2016. október 1 – december
31-ig terjedő időszakra könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerző-
dés megkötéséről

Végrehajtási határidő: 2016. október 03.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Közgyűlés 2016. szeptember 22-i ülésén úgy határoz, hogy a határozatban sze-
replő Főnixbata Auditáló Kft.-vel 2016. október 1 – december 31-ig terjedő időszakra
megbízási szerződést köt. 
A szerződés aláírásra került és a határozat kiközlése határidőre megtörtént.

31. A határozat száma:  550/2016. (IX.22.) határozat  4. pontja

A határozat tárgya: 
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A "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való részvétel-
ről

Végrehajtási határidő: folyamatos

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

32. A határozat száma:  553/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű 
felújításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően  beépítésre  került  a  2016.  november  17-én jóváhagyott  költségvetési
rendeletmódosításba.

33. A határozat száma:  555/2016. (IX.22.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 2. számú módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás a 2.-5. pontban foglaltaknak
megfelelően  beépítésre  került  a  2016.  november  17-én jóváhagyott  költségvetési
rendeletmódosításba.

34. A határozat száma:  556/2016. (IX.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására
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Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

35. A határozat száma:  559/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának módosítá-
sáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. november 17-
én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

36. A határozat száma:  560/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzat megemeléséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

37. A határozat száma:  561/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi óvodában logopédus álláshely engedélyezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. november 17-
én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

38. A határozat száma:  568/2016. (IX.22.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Az Útkeresés Segítő szolgálat -  szolgáltató váltás miatt keletkezett – többletköltsé-
gének finanszírozására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. november 17-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

39. A határozat száma:  569/2016. (IX.22.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A Csigadombi Waldorf óvoda területén található támfal bontásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

40. A határozat száma:  573/2016. (IX.22.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához szükséges
forrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

41. A határozat száma:  584/2016. (IX.22.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére, a törzstőke pótlása céljából pótfizeté-
sek elrendelésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban rögzített  kötelezettségvállalás beépítésre került  a 2016. november
17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

42. A határozat száma:  591/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos köz-
érdekű tájékoztatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.
A határozat 3. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

43. A határozat száma:  596/2016. (IX.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunanett Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására

Végrehajtási határidő:
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- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt határidő módosítás pénzügyi kihatása beépítésre ke-
rült a 2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

44. A határozat száma:  598/2016. (IX.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) felügyelőbizottsági tagjai bérének
rendezésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. november 17-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

45. A határozat száma:  599/2016. (IX.22.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Frekvenciaváltó beszerzéséhez szükséges pénzeszköz biztosítására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

46. A határozat száma:  603/2016. (IX.22.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. tagi kölcsön összege elszá-
molásának elfogadására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. pontjában rögzített döntés költségvetési kihatása beépítésre került a
2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

47. A határozat száma:  605/2016. (IX.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40.000.000,- Ft összegű tagi  köl-
csön nyújtására vonatkozóan

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

48. A határozat száma:  623/2016. (X.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt megvalósítására köten-
dő konzorciumi megállapodásról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

49. A határozat száma:  624/2016. (X.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú vá-
ros területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekéré-
séről

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. pontjában szereplő feladat beépítésre került a 2016. november 17-én
jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

50. A határozat száma:  628/2016. (X.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus ügy-
intézés szoftver fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. november 17-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

51. A határozat száma:  629/2016. (X.20.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormány-
zat költségvetésében történő rendezésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
- 2016. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott átcsoportosítás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba és a módosításról az
intézmények tájékoztatása megtörtént 2016. október 27-i határidőre.

52. A határozat száma:  631/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosítá-
sáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. és 2. pontjában foglalt intézkedés beépítésre került a 2016. november
17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

53. A határozat száma:  633/2016. (X.20.) határozat 

A határozat tárgya: 

A dr. Krizsán Gábor fogorvossal kötött feladatellátási szerződés

Végrehajtási határidő: 2016. november 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozatot és a módosított feladat-ellátási szerződést postáztuk a szer-
ződő felek, az OEP Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási
Osztálya, valamint a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
részére.

54. A határozat száma:  635/2016. (X.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezéséről és támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

55. A határozat száma:  638/2016. (X.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő kamerarendszer
2016-2017. évi fejlesztésére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.
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56. A határozat száma:  639/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz előállító rendszer
felújítása

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

57. A határozat száma:  640/2016. (X.20.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz – csatorna közmű-
rendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal össze-
függő szerződések elfogadására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

58. A határozat száma:  641/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási javasla-
tának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az elfogadására

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

59. A határozat száma:  648/2016. (X.20.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújváros  Pálhalma  Agrospeciál  Sportegyesülettel  kötött  tartozásátvállalási
szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban szereplő tartozásátvállalási szerződés módosítás költségvetési kiha-
tása beépítésre került a 2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendelet-
módosításba.

60. A határozat száma:  649/2016. (X.20.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban szereplő támogatási szerződés módosítás költségvetési kihatása be-
építésre került a 2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosí-
tásba.

61. A határozat száma:  655/2016. (X.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak átcso-
portosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt hálózatfejlesztés költségeinek
rendezése érdekében

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2016. november 17-én jóvá-
hagyott költségvetési rendeletmódosításba.

62. A határozat száma:  663/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. no-
vember 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

63. A határozat száma:  672/2016. (X.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás a 2.  pontban foglaltaknak
megfelelően  beépítésre  került  a  2016.  november  17-én jóváhagyott  költségvetési
rendeletmódosításba.

64. A határozat száma:  680/2016. (X.27.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

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

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglaltak rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a
2016. november 17-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.
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65. A határozat száma:  693/2016. (XI.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Az Egészségmegőrzési Központ védőnői álláshelyeinek meghatározására

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2016. november 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2016. november 22-én megküldtük az Egészségmegőrzési Központ in-
tézményvezetője részére.

66. A határozat száma:  704/2016. (XI.17.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

Javaslat  Dunaújváros  Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem támogatására
irányuló döntések meghozataláról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 6. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. december 15-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

67. A határozat száma:  706/2016. (XI.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Pentele Monostor Emlékhely tervezésének támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. december 15-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

22



68. A határozat száma:  707/2016. (XI.17.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros  MJV közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátása  vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 4. számú módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás a 2-5. pontban foglaltaknak
megfelelően  beépítésre  került  a  2016.  december  15-én jóváhagyott  költségvetési
rendeletmódosításba.

69. A határozat száma:  708/2016. (XI.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó ár-
ajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

70. A határozat száma:  710/2016. (XI.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 638/2016. (X.20.) határozat módosí-
tásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat 2. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

71. A határozat száma:  712/2016. (XI.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti lét-
számának emelése

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2016. november 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2016. november 22-én megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaúj-
város intézmény igazgatója részére.

72. A határozat száma:  713/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  költségvetési  előirányzatának
emeléséről nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

73. A határozat száma:  713/2016. (XI.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  költségvetési  előirányzatának
emeléséről nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2016. november 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2016. november 22-én megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaúj-
város intézmény igazgatója részére.
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74. A határozat száma:  715/2016. (XI.17.) határozat 

A határozat tárgya: 

DMJV Közgyűlésének az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások köré-
be tartozó szakmai egységei 2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről ké-
szült megállapításai

Végrehajtási határidő: 2016. november 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére a határozat 2016. novem-
ber 23-án megküldésre került.

75. A határozat száma:  720/2016. (XI.17.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya: 

A dr. Dénes Judittal fennálló megbízási szerződés módosítása és a Faragó-Kis Mari-
annal megkötött megbízási szerződés megszüntetése 

Végrehajtási határidő: 2016. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozat közlése és a szerződések aláírása határidőben megtörtént.

76. A határozat száma:  721/2016. (XI.17.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A „Székely és Társai” Fogorvosi Bt-vel fenálló feladatellátási szerződés megszüntetési
és új feladatellátási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2016. december 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozatot postáztuk a „Székely és Társai” Fogorvosi Bt. részére 2016.
november 22-én.

77. A határozat száma:  723/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

25



Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaúj-
városi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos dön-
tések meghozatalára

Végrehajtási határidő: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2016. december 15-én jó-
váhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

78. A határozat száma:  735/2016. (XI.17.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A  Fabó  Éva  Sportuszoda  üzemeltetésére  szolgáló  eszközök  vételével  összefüggő
döntés meghozatalára

Végrehajtási határidő: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

79. A határozat száma:  736/2016. (XI.17.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát képező vízi-
közmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására,  valamint  DMJV Közgyűlésének
160/2016. (V.29.) határozatának módosítására

Végrehajtási határidő: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

80. A határozat száma:  738/2016. (XI.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 
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Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásá-
val kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 

Végrehajtási határidő: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

81. A határozat száma:  755/2016. (XI.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás károsultjainak kártérí-
tés megfizetési iránt indított perében magánszakértő megbízására

Végrehajtási határidő: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2016. de-
cember 15-én jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításba.

82. A határozat száma:  769/2016. (XII.01.) határozat 

A határozat tárgya: 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből 3
Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzésére

Végrehajtási határidő: 2016. december 06.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban rögzített döntés alapján a kincstárjegyek jegyzése megtörtént 2016.
december 2-án a K&H Banknál.

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

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2015. (XII.15.) határozata
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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:

      1. A határozat száma: 695/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      2. A határozat száma: 696/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
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megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      3. A határozat száma: 697/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      4. A határozat száma: 698/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      5. A határozat száma: 699/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.
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Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      6. A határozat száma: 700/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

      7. A határozat száma: 701/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.
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      8. A határozat száma: 702/2016. (XI.17.) határozat 

  A határozat tárgya: 

Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra
benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 

Eredeti végrehajtási határidő:  2016. december 20.

Javasolt új végrehajtási határidő:  2017. február 28.

A határidő módosítás indoka:
  
A  2016.  november  18-án  kedvező  elbírálásban  részesült  projektek  támogatási
szerződésének  megkötése  jelenleg  folyamatban  van,  várhatóan  legkésőbb
januárban kerülnek aláírásra.  A konzorciumi partner projektekbe történő bevonása a
Közreműködő  Szervezet  útmutatása  alapján  csak  a  támogatási  szerződés
megkötését  követően  lehetséges,  emiatt  a  december  20-i  határidőt  módosítani
szükséges.

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

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 minősített többségre van szükség.

                               HATÁROZATI JAVASLAT
        Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…………./2015. (XII.15.) határozata
         a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
- a 695/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 696/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 697/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 698/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 699/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 700/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 701/2016. (XI.17.) határozat végrehajtási határidejét,
- a 702/2016.  (XI.17.)  határozat  végrehajtási  határidejét  2017. december 31-ére

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

Dunaújváros, 2016. december 15.

                                     Cserna Gábor  s.k. 
 polgármester
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