
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

I.

1. A határozat száma:  37/2017. (I.19.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének jóváhagyá-
sáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. január 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

2. A határozat száma:  102/2017. (II.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini ze-
nei rendezvényen való részvételének támogatásáról 

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. március 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

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

A határozat tárgya: 

A Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötéséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. február 28.



Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

4. A határozat száma:  162/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerü-
leti Központ között létrejött megállapodás és vagyonkezelési szerződés megismeré-
séről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

5. A határozat száma:  176/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A VIII. Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

6. A határozat száma:  177/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak jóváhagyásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. április 3.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.
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7. A határozat száma:  189/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya: 

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

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

8. A határozat száma:  257/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya:
 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének jóváhagyá-
sáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

9. A határozat száma:  258/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

DMJV Önkormányzata fenntartásában működő Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus To-
vábbképzési Programjának jóváhagyásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.
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10. A határozat száma:  261/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő „XXVIII. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 31

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

11. A határozat száma:  265/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

12. A határozat száma:  266/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium szakmai alapdokumentuma módosításá-
nak véleményezéséről

Végrehajtási határidő: 

- a határozat végrehajtására: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.
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13. A határozat száma:  267/2017. (VI.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

dunaújvárosi Tankerületi Központ Mohácsi Lovastábor megszervezésére benyújtott
kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:  

- a határozat végrehajtására: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

14. A határozat száma:  270/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés mó-
dosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a határozat végrehajtására: 2017. május 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

15. A határozat száma:  289/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának véleményezé-
séről

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

16. A határozat száma:  293/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Ifjúságáért Díj adományozása
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Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

17. A határozat száma:  294/2017. (IV.21.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Ifjúságáért Díj adományozása

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

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

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösz-
szesen 2 Mrd Ft értékben értékpapír jegyzéséről az OTP Bank Nyrt.-nél

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

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

19. A határozat száma:  315/2017. (V.09.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkái

Végrehajtási határidő:

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

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes kötelezettségvállalás, a 2. pontjá-
nak megfelelően beépítésre került a 2017. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költ-
ségvetési rendelet (3.) módosításába.

20. A határozat száma:  335/2017. (V.18.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” elnevezésű állami
beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok (ajánlati terv elkészítése) Vasmű u.
41. Irodaház Kft. részére történő átadása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés a 4. pontjában meghatározott módon beépí-
tésre került a 2017. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) mó-
dosításába.

21. A határozat száma:  341/2017. (V.18.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-
15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalat előzetes kötelezettségvállalás a 2. pontban megha-
tározott módon beépítésre került a 2017. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költség-
vetési rendelet (3.) módosításába.

22. A határozat száma:  342/2017. (V.18.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítése

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 beépítésre került a
2017. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

23. A határozat száma:  345/2017. (V.18.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése
miatti támogatási kérelme elbírálásáról
Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában elhatározottak beépítésre kerültek a 2017. június 15-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

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

A határozat tárgya: 

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai in-
tézmény időskorúak gondozóházának idősek otthonává történő átalakulásáról

Végrehajtási határidő: 2017. július 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  szolgáltatói  nyilvántartásban  rögzített  adatok  módosításához  a  kitöltött
formanyomtatványokat  a  csatolandó  mellékletekkel  együtt  2017.  június  14-én  és
június 21-én elektronikusan megküldtük a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámügyi Osztálya részére.

25. A határozat száma:  347/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai ala-
pító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. május 26.

Jelentés a végrehajtásról:
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Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézményvezetője  részére  a  határozatot,  a  Magyar  Államkincstár  részére  a
határozatot, a módosító okiratok és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
2017. május 25-én megküldtük.

26. A határozat száma:  352/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítása
 
Végrehajtási határidő:

-  a határozat végrehajtására: 2017. május 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

27. A határozat száma:  352/2017. (V.18.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés a 2. és 3. pontjaiban meghatározott módon
beépítésre került a 2017. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet
(3.) módosításába.

28. A határozat száma:  355/2017. (V.18.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskolai
Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról
 
Végrehajtási határidő:

-  a határozat végrehajtására: 2017. május 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.
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29. A határozat száma:  355/2017. (V.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A  Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskolai
Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról
 
Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.és 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. június 15-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

30. A határozat száma:  358/2017. (V.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet előírásainak átcsoportosítá-
sa
 
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. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

31. A határozat száma:  359/2017. (V.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

A Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálása
 
Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.és 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. június 15-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.
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32. A határozat száma:  360/2017. (V.18.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány 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. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

33. A határozat száma:  368/2017. (V.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellá-
táshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolása
 
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. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.

34. A határozat száma:  369/2017. (V.18.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

A Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében gazdasági
szereplők kiválasztása, beszerzési eljárás lefolytatása
 
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. június 15-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (3.) módosításába.
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35. A határozat száma:  395/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sz-
abályzatának jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a határozat végrehajtására: 2017. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szervezeti változással érintett szervezeti egységekben dolgozók új munkaköri le-
írásai  és az alkalmazási okiratok módosításai határidőben elkészültek.

36. A határozat száma:  439/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Állásfoglalás kialakítása a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről
 
Végrehajtási határidő: 2017. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója részére, a
Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke  részére,  valamint  az
Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  részére  2017.  június  26-án
megküldésre került. 

37. A határozat száma:  444/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

„A látó szemért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának tudomásulvétele

   Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. június 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2017.  június  20-án  megküldtük  „A  látó  szemért”  Közalapítvány
kuratóriumi elnöke részére.
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38. A határozat száma:  445/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  Dunaújváros  és  Környéke  04  Alapítvány  2016.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

   Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. június 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2017.  június  20-án  megküldtük  a  Dunaújváros  és  Környéke  04
Alapítvány kuratóriumi elnöke részére.

39. A határozat száma:  446/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Az  „Egészségkárosodott  Emberekért”  Alapítvány  2016.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

   Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. június 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. június 20-án megküldtük Az „Egészségkárosodott Emberekért”
Alapítvány kuratóriumi elnöke részére.

40. A határozat száma:  447/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány  2016.  évi  beszámolójának
tudomásulvétele

   Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. június 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2017.  június  19-én  megküldtük  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére.
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41. A határozat száma:  448/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2016. évi beszámolójának tudomásulvétele

   Végrehajtási határidő:

-  a határozat megküldésére: 2017. június 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. június 20-án megküldtük a Jószolgálati  Otthon Közalapítvány
kuratóriumi elnöke részére.

42. A határozat száma:  449/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra
érkezett alapítványi pályázatok elbírálása

   Végrehajtási határidő: 2017. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat a nyertes pályázók részére 2017. június 23-án megküldésre került.

43. A határozat száma:  449/2017. (VI.15.) határozat 3. pont

A határozat tárgya: 

Szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra
érkezett alapítványi pályázatok elbírálása

   Végrehajtási határidő:

- a  szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtását  követő  nyolc
munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A nyertes pályázókkal  a támogatási szerződéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere határidőben megkötötte.
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44. A határozat száma:  450/2017. (VI.15.) határozat 

A határozat tárgya: 

Oktatási és ifjúsági civil  szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra
érkezett alapítványi pályázatok elbírálása

   Végrehajtási határidő: 2017. június 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat a pályázók részére 2017. június 23-án megküldésre került.

45. A határozat száma:  450/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya: 

Oktatási és ifjúsági civil  szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra
érkezett alapítványi pályázatok elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a  szerződéskötéshez  szükséges  dokumentumok  benyújtását  követő  nyolc
munkanapon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere határidőben megkötötte.

46. A határozat száma:  453/2017. (VI.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya: 

Az  alapellátást  végző  egészségügyi  szolgáltatók  2016.  évi  működéséről  szóló
beszámoló elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2017. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  felnőtt  háziorvosi,  gyermek  háziorvosi,  a  háziorvosi  ügyeleti  és  fogorvosi
szolgálatok  képviselői  részére  a  beszámoló  elfogadásáról  szóló  közgyűlési
határozatot határidőben kipostáztuk.

47. A határozat száma:  507/2017. (VI.27.) határozat 

A határozat tárgya: 
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  határozatával  nem  javasolta
elfogadni a DVG Zrt. részére a DVCSH Kft. 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 DVG Zrt. részére megküldte.

48. A határozat száma:  510/2017. (VI.27.) határozat 

A határozat tárgya: 

Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő  támogatási
szerződés jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a közgyűlési döntést követően azonnal

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  mellékeltét  képező  támogatási  szerződés-tervezetet  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. július 7-én aláírta, a szerződés-tervezetet
2017. július 7-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére megküldtük.

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. (IX.21.) 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:

16



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

A határozat tárgya: A  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

Eredeti végrehajtási határidő: 2017. május 18.
Módosított végrehajtási határidő: 2017. szeptember 21.
Javasolt új végrehajtási határidő: 2017. november 16.

A  határidő  módosítás  indoka: A  Dunanett  Nonprofit  Kft.  levélben  a  határidő
módosítását kérte, mivel még nem zárult le a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárás  még  nem  zárult  le,  valamint  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. (IX.21.) 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.

november 16-ára 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. szeptember 21.

           
                                                Cserna Gábor s.k.

   polgármester
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