
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  375/2016. (VI.16.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya: 

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

-  az alapító okirat közzétételére: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő
30 nap

Jelentés a végrehajtásról: 

A Székesfehérvári  Törvényszék a 2016. június 16-án kelt alapító okiratot a 2017.
február 17-én kelt  26.Pk.61.864/1995/38. számú végzésével  nyilvántartásba vette,
mely végzés 2017. február 15-én jogerőre emelkedett.  Az alapító okirat  honlapon
történő közzétételéről gondoskodtunk.

2. A határozat száma:  825/2016. (XII.15.) határozat 1-3. pontja 

A határozat tárgya:

A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2017.  évi  nyári  nyitvatartási
rendje

Végrehajtási határidő: 

- a nyári nyitvatartási rendről és a nevelés-gondozás nélküli munkanapról a szülők
tájékoztatására: 2017. február 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója határidőre tájékoztatta
a  szülőket  a  nyári  nyitvatartásról  és  az  április  21-ei  gondozás-nevelés  nélküli
munkanap rendjéről.

  3. A határozat száma:  36/2017. (I.19.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Septox Kft-vel kötött hulladékártalmatlanítási szerződés módosítása



Végrehajtási határidő: 2017. február 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  4. A határozat száma:  51/2017. (I.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. január 31.
- a költségvetési rendelettervezet módosítására: 2017. február 16.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

5. A határozat száma:  52/2017. (I.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

DMJV Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságáben történő
személycseréről

Végrehajtási határidő:

- az SZMSZ módosítására: 2017. január 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

  6. A határozat száma:  97/2017. (II.16.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2017. február 24.

Jelentés a végrehajtásról: 
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A  határozatot  2017.  február  21-én  megküldtük  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezet igazgatója részére.

  7. A határozat száma:  98/2017. (II.16.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Hatósági  szerződés  megkötése  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  a  Makk  Marci
Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében

Végrehajtási határidő:

- a szerződés aláírására: 2017. február 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester úr 2017. február 27-én aláírta a hatósági szerződést.

  8. A határozat száma:  101/2017. (II.16.) határozat 1-2. pontja 

 A határozat tárgya: 

A gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladat ellátási szolgáltatási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:

- a szerződés aláírására: 2017. február 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester úr a szerződést 2017. február 27-én aláírta. 

  9. A határozat száma:  101/2017. (II.16.) határozat 4. pontja 

 A határozat tárgya: 

A gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladat ellátási szolgáltatási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2017. február 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot  2017.  február  28-án megküldtük a Fészek Gyermekvédő Egyesület
igazgatója részére. 
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  10. A határozat száma:  105/2017. (II.16.) határozat 1. pontja 

 A határozat tárgya: 

A  dunaújvárosi  15.  sz.  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  feladatellátási
előszerződés és feladatellátási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2017. február 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozat postázása határidőben megtörtént.

11. A határozat száma:  105/2017. (II.16.) határozat 2. pontja 

 A határozat tárgya: 

A  dunaújvárosi  15.  sz.  fogorvosi  körzet  ellátása  érdekében  feladatellátási
előszerződés és feladatellátási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2017. március 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A feladatellátási szerződés aláírása 2017. március 2-án megtörtént.

12. A határozat száma:  106/2017. (II.16.) határozat 1. pontja 

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében
Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő: 2017. február 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozat postázása határidőben megtörtént.

13. A határozat száma:  106/2017. (II.16.) határozat 2. pontja 

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében
Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő: 2017. március 14.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A megbízási szerződés megszüntetésének aláírása 2017. február 28-án megtörtént.

14. A határozat száma:  142/2017. (III.02.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros MJV Közgyűlése a határozatával  elfogadta a DV N Zrt.  2016.január
01.-2016. december 31.  időszakra vonatkozó, végelszámolást záró egyszerűsített
éves beszámolóját

Végrehajtási határidő:

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot a DV N Zrt. 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. (III.16.) 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. március 16.

                                        Cserna Gábor s.k.  
 polgármester
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