
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  439/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Állásfoglalás kialakítása a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről

Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 21.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az  ellátási  szerződés-tervezetet  és  a  haszonkölcsön  szerződés-tervezetet  a
Közgyűlés 2017. szeptember 21-i ülésén megtárgyalta.  A szerződéseket szerződő
felek 2017. október 4-én aláírták.

2. A határozat száma:  461/2017. (VI.15.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról és an-
nak kiadásáról

Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

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  honlapjára  is  felkerült  letölthető  formában,  ezen  kívül
folyamatosan ismeretterjesztő előadások formájában is közzé tettük.

3. A határozat száma:  461/2017. (VI.15.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról és an-
nak kiadásáról

Végrehajtási határidő: 2017. június 20.



Jelentés a végrehajtásról: 

A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket elvégeztük

4. A határozat száma:  604/2017. (IX.21.) határozat 

A határozat tárgya:

Az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozatot  2017.  szeptember  26-án  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat
intézményvezetője  részére  megküldtük.  A  módosító  okiratot,  az  egységes
szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  és  a  közgyűlési  döntést  a  törzskönyvi
nyilvántartáson  történő  átvezetés  céljából  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei
Igazgatósága részére 2017. október 3-án megküldtük.

5. A határozat száma:  608/2017. (IX.21.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

 A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  évi
fordulójához való csatlakozás

Végrehajtási határidő:  

- a csatlakozási nyilatkozat aláírására és megküldésére: 2017. október 2.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester  úr  a  csatlakozási  nyilatkozatot  2017.  szeptember  26-án  aláírta  és
megküldtük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

6. A határozat száma:  608/2017. (IX.21.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

 A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  évi
fordulójához való csatlakozás

Végrehajtási határidő:  

- a pályázati kiírások aláírására: 2017. október 3.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester úr a pályázati kiírásokat 2017. szeptember 26-án aláírta.  
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7. A határozat száma:  624/2017. (IX.21.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb vezetői álláshelyére
benyújtott pályázat elbírálása, az intézmény magasabb vezetőjének megbízása

Végrehajtási határidő:  

- határozat megküldésére: 2017. szeptember 27.
  

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot  2017. szeptember 27-én megküldtük a pályázó részére.

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. (X.19.) 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. október 19.

                                       Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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