
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

I.

1. A határozat száma:  34/2017. (I.19.) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat ki-
írása

Végrehajtási határidő:

- a  beérkezett  pályázatok  közgyűlés  elé  terjesztésére:  2017.  április  havi  rendes
közgyűlés időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  2017.  április  21-i  közgyűlésen  a  testület  a  298/2017.  (IV.  21.)  határozattal
érvénytelennek nyilvánította a BID vezetésére kiírt pályázatot.

2. A határozat száma:  82/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A születési és gondozási támogatás 2017. évi biztosítására tett intézkedések

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő támogatások költségvetési kihatása beépítésre ke-
rült a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosítá-
sába.

3. A határozat száma:  83/2017. (II.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP-6.6.1-16  „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való részvételéről és konzor-
ciumi megállapodás aláírásáról



Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

4. A határozat száma:  84/2017. (II.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a  TOP-6.1.4-16 „Társadalmi  és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázaton való rész-
vételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

5. A határozat száma:  89/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvétel

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

6. A határozat száma:  91/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Kossuth Lajos utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat áthelyezésé-
nek megtervezése
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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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

7. A határozat száma:  92/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezése

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

8. A határozat száma:  94/2017. (II.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon lévő nyilvá-
nos illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló vállalkozási szerződés
megkötése

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

9. A határozat száma:  96/2017. (II.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérel-
mének elbírálása
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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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

10. A határozat száma:  102/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini ze-
nei rendezvényen való részvételének 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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

11. A határozat száma:  103/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” című rendezvény támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában foglalt előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került
a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

12. A határozat száma:  107/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

4



Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában foglalt  előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került  a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

13. A határozat száma:  109/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola
és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  2.  pontjában foglalt  előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került  a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

14. A határozat száma:  110/2017. (II.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventillátor javítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. április 21-én jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

15. A határozat száma:  124/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A 2017. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási
szerződés megkötése, az Euro-Sales Kft., mint biztosítási alkusz bevonása, valamint a
Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan,
az Euro-Sales Kft. javaslata alapján történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre
emelése és vagyonbiztosítási szerződés módosításának elfogadása

Végrehajtási határidő: 
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-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

16. A határozat száma:  130/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető víz-
szigetelés felújítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

17. A határozat száma:  139/2017. (III.02.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének előkészítésére
irányuló döntések meghozatala, Támogatási Szerződés aláírása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában meghatározott célkitűzés és az 5. pontjában meghatározott
új megnevezés beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költség-
vetési rendelet (1.) módosításába.

18. A határozat száma:  140/2017. (III.02.) határozat 8. pontja

A határozat tárgya:

A „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek,
engedélyezési  tervek  és  kiviteli  tervek  elkészítése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindítása

Végrehajtási határidő: 
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-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 7. pontjában meghatározott előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosítá-
sába.

19. A határozat száma:  141/2017. (III.02.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. április 21-én jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

20. A határozat száma:  144/2017. (III.02.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérése, továbbá a vá-
sárláshoz szükséges forrás biztosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. április 21-én jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

21. A határozat száma:  145/2017. (III.02.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel megbízási szerződés megkö-
tése, valamint a vezérigazgató munkaszerződésének módosítása

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

22. A határozat száma:  146/2017. (III.02.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya: 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, valamint Duna-
újváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi  Regionális Víziközmű
Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás az 5. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

23. A határozat száma:  163/2017. (III.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között
2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2.,3. és 4. pontjában rögzített foglaltak beépítésre kerültek a 2017. április
21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

24. A határozat száma:  165/2017. (III.16.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness-és Gyógyá-
szati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetése

Végrehajtási határidő: 
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-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

25. A határozat száma:  168/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i emlékmű előtti
területen lévő sírhelyek áthelyezése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

26. A határozat száma:  171/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésére
beérkezett árajánlatok értékelése és a Vállalkozási szerződés aláírása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

27. A határozat száma:  172/2017. (III.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítása

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

28. A határozat száma:  175/2017. (III.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Rockmaraton Fesztivál megrendezése és 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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

29. A határozat száma:  176/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában foglalt döntés a 2. pontban meghatározottak szerint beépí-
tésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) mó-
dosításába.

30. A határozat száma:  182/2017. (III.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtása a Dunaújvárosi Óvoda Esz-
terlánc Tagóvodája és a Margaréta Tagóvodája vonatkozásában

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 5. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

31. A határozat száma:  183/2017. (III.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

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

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

32. A határozat száma:  184/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása infúziós pumpák beszerzése
céljából

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

33. A határozat száma:  185/2017. (III.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása a „Közbiz-
tonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosítá-
sába.

34. A határozat száma:  186/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása közbizton-
ságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából

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-
határozottaknak  megfelelően  beépítésre  került  a  2017.  április  21-én  jóváhagyott
2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

35. A határozat száma:  187/2017. (III.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Pentelei rendezvények és események támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában elhatározott előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került
a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

36. A határozat száma:  188/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

37. A határozat száma:  189/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye di-
ákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában döntés beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott
2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

38. A határozat száma:  190/2017. (III.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelése régészeti adatrögzítés, és infor-
mációk digitalizálása céljából

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában elhatározottak beépítésre kerültek a 2017. április 21-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (1.) módosításába.

39. A határozat száma:  195/2017. (III.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megrende-
lése

Végrehajtási határidő: 

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

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 4. pontjában  meg-
határozott módon beépítésre került a 2017. április 21-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (1.) módosításába.

40. A határozat száma:  197/2017. (III.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület őrzésére vonatko-
zó szerződés megkötése a DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

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

41. A határozat száma:  198/2017. (III.16.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya: 

A DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú volt Juharos étterem megvásárlására és
az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe adása

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (1.) módosításába.

42. A határozat száma:  199/2017. (III.16.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott intézmények munkavál-
lalóinak lakáscélú munkáltatói támogatása
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Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontjában meghatározott szabályzat elfogadása, megküldése az ön-
kormányzat által fenntartott intézmények részére megtörtént.

43. A határozat száma:  207/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére tagi kölcsön biztosítása

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (1.) módosításába.

44. A határozat száma:  208/2017. (III.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Mezőföldi  Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, valamint a
Mezőföldi  Regionális  Víziközmű  Kft.-vel  kötött  bérleti-üzemeltetési  szerződés
megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat módosítása

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. április 21-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (1.) módosításába.

45. A határozat száma:  241/2017. (IV.21.) határozat 3. és 8. pontja 

A határozat tárgya: 

Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  részére  önkormányzati  bérlakás  és  a  szükséges
költségek fedezetének biztosítása
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Végrehajtási határidő: 2017. április 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A haszonkölcsön-szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere és az
Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  2017.  április  24-én  aláírta.  A
közgyűlés határozatát az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére a
szerződés aláírásával egyidejűleg átadtuk.

46. A határozat száma:  243/2017. (IV.21.) határozat 1. és 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A  Dunanett  Nonprofit  Kft.  és  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  között  megkötött  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezése  

Végrehajtási határidő: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  Dunanett  Nonprofit  Kft.  és  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás  között  megkötött  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezése és a
határozat közlése határidőn belül megtörtént.

47. A határozat száma:  254/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

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

Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. április 26-án megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény igazgatója részére.

48. A határozat száma:  255/2017. (IV.21.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

A  dunaújvárosi  15.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátása  érdekében  megbízási
szerződések megkötése
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Végrehajtási határidő: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  szerződések  megküldése  a  Népegészségügyi  Osztály  és  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő részére határidőben megtörtént.

49. A határozat száma:  256/2017. (IV.21.) határozat 2-3. pontja 

A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi 11. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására a Dr. Esztergomi Bt-vel
kötött feladatellátási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. május 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozat megküldése a Dr. Esztergomi Bt. részére és a feladatellátási
szerződés postázása a Népegészségügyi Osztály és a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő részére határidőben megtörtént.

50. A határozat száma:  263/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. április  26-án megküldtük a  Jószolgálati  Otthon Közalapítvány
kuratóriumi elnöke részére.

51. A határozat száma:  269/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Dunaújvárosiak Életéért Alapítvány”-al kötött támogatási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő:

- a  szerződés  aláírásához  szükséges  feltételek  teljesítését  kötetően
haladéktalanul

Jelentés a végrehajtásról: 
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A  határozat  2017.  április  26-án  postázásra  került.  A  „Dunaújvárosiak  Életéért
Alapítvány”-al a támogatási szerződés 1. számú módosító szerződése – 2017. április
26-án aláírásra került.

52. A határozat száma:  271/2017. (IV.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Kistérségi  Foglalkoztatásért  és Felnőttképzésért  Közalapítvány megszűnési  oka
tudomásulvétele

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat megküldésére: 2017. május 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2017.  április  26-án  megküldtük  a  Kistérségi  Foglalkoztatásért  és
Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére.

53. A határozat száma:  299/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  város  Önkormányzata  szabad  pénzeszközeiből
mindösszesen 2 Mrd Ft értékben értékpapír jegyzéséről az OTP Bank Nyrt.-nél

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat közlésére: 2017. április 25.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  részletezett  időintervallumokra  a  Prémium  Magyar
Államkötvény jegyzése 2017. április 27-én megtörtént.

  54. A határozat száma:  302/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával elfogadta a Vasmű u.
41. Irodaház Kft. 2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi eredménytervét

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  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  részére
megküldte.

  55. A határozat száma:  303/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával döntött arról, hogy a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának Viczkó Józsefet választja meg

Végrehajtási határidő: 

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A  vagyonkezelési  osztály  a  határozatot  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  részére
megküldte.

  56. A határozat száma:  304/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával elfogadta az Innopark
Nonprofit Kft.  2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi eredménytervét

Végrehajtási határidő: 

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot az Innopark Nonprofit Kft. részére megküldte.

  57. A határozat száma:  305/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával elfogadta a Dunanett
Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolóját 

Végrehajtási határidő: 

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

A  vagyonkezelési  osztály  a  határozatot  a  Dunanett  Vagyonkezelő  Kft.  részére
megküldte.

  58. A határozat száma:  306/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozatával elfogadta a Dunanett
Nkft. 2016. évi 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 Dunanett Nkft. 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. (V.18.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

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

II.

Tisztelt Közgyűlés!

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

  A határozat száma:  243/2017. (IV.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: Dunanett Kft. ügyvezető igazgatójának javaslat kidolgozása és
közgyűlés  elé  terjesztése  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  Dunaújváros
területén történő folyamatos ellátására és tárgyalások folytatása Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról
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Eredeti végrehajtási határidő: 2017. május 18.

Javasolt új végrehajtási határidő: 2017. szeptember 21.

A határidő módosítás indoka: A Dunanett Nonprofit  Kft.  a határidő módosítását
kérte, mivel az egyeztetések és az előterjesztés elkészítése a vártnál hosszabb időt
vesz igénybe.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztés  II.  része  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
          .../2017. (V.18.) határozata

            a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
- a  243/2017.  (IV.21.)  határozat  2.  pontjának  végrehajtási  határidejét  2017.

szeptember 21-ére módosítja.

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

Dunaújváros, 2017. május 18.

           
                                    Cserna Gábor s.k. 

   polgármester

21


	j e l e n t é s
	határozati javaslat
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…/2017. (V.18.) határozata
	a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
	II.
	
	Tisztelt Közgyűlés!
	HATÁROZATI JAVASLAT
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	.../2017. (V.18.) határozata
	a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról
	1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
	Dunaújváros, 2017. május 18.
	
	Cserna Gábor s.k. polgármester

