
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  806/2016. (XII.15.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és útburkolat
vízelveztetési munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

1. pont: 2016. december 23.
2. pont: 2016. december 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

1. pont: A szerződés aláírásra került.
2. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

  2. A határozat száma:  807/2016. (XII.15.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálataira kötött vállalkozási keret-
szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

1. pont: 2016. december 23.
2. pont: 2016. december 23.

Jelentés a végrehajtásról: 

1. pont: A szerződés aláírásra került.
2. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

  3. A határozat száma:  808/2016. (XII.15.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira kötött vállal-
kozási keretszerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

1. pont: 2016. december 23.
2. pont: 2016. december 23.



Jelentés a végrehajtásról: 

1. pont: A szerződés aláírásra került.
2. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

4. A határozat száma:  288/2017. (IV.21.) határozat 5-6. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálatairól

Végrehajtási határidő:

5. pont: 2017. április 28.
6. pont: 2017. április 28.

Jelentés a végrehajtásról: 

5. pont: A szerződés aláírásra került.
6. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

5. A határozat száma:  404/2017. (VI.15.) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya: 

A Hunyadi János u. 4/1. szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) felújítása

Végrehajtási határidő:

3. pont: 2017. június 30.
4. pont: 2017. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

3. pont: A szerződés aláírásra került.
4. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

6. A határozat száma:  406/2017. (VI.15.) határozat 10-11. pontja 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési , buszöblök, parkolók, járdák ja-
vítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira

Végrehajtási határidő:

10. pont: 2017. június 30.
11. pont: 2017. június 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

10. pont: A szerződés aláírásra került.
11. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.
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7. A határozat száma:  483/2017. (VI.27) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira

Végrehajtási határidő:

3. pont: 2017. július 12.
4. pont: 2017. július 12.

Jelentés a végrehajtásról: 

3. pont: A szerződés aláírásra került.
4. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

8. A határozat száma:  557/2017. (IX.05.) határozat 2-3. pontja 

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt  víz szabadstrandra történő
bevezetése kivitelezésének meghosszabbítása, többlet költség biztosítás

Végrehajtási határidő:

2. pont: 2017. szeptember 15.
3. pont: 2017. szeptember 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírásra került.
3. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

9. A határozat száma:  592/2017. (IX.21.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására kö-
tött vállalkozási keretszerződés módosítására

Végrehajtási határidő:

1. pont: 2017. szeptember 29.
2. pont: 2017. december 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

1. pont: A szerződés aláírásra került.
2. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.
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10. A határozat száma:  593/2017. (IX.21.) határozat 5-6. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira

Végrehajtási határidő:

5. pont: 2017. szeptember 29.
6. pont: 2017. szeptember 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

5. pont: A szerződés aláírásra került.
6. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

11. A határozat száma:  597/2017. (IX.21.) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya

A dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítása

Végrehajtási határidő:

3. pont: 2017. október 13.
4. pont: 2017. október 16.

Jelentés a végrehajtásról: 

3. pont: A szerződés aláírásra került.
4. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

12. A határozat száma:  598/2017. (IX.21.) határozat 3. pontja 

 A határozat tárgya: 

A víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv
elfogadása és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadása

Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési határozat közlése megtörtént.

13. A határozat száma:  599/2017. (IX.21.) határozat 4-6-7. pontja 

A határozat tárgya

A 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározása és a vagyonbérleti díj terhére
elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadása
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Végrehajtási határidő:

4. pont: 2017. szeptember 29.
6. pont: 2017. szeptember 29.
7. pont: 2017. október 02.

Jelentés a végrehajtásról: 

4. pont: A szerződés aláírásra került.
6. pont: A szerződés aláírásra került.
7. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

14. A határozat száma:  603/2017. (IX.21.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére kötendő el-
látási szerződés jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldése: 2017. szeptember 29.
- a szerződés aláírása: 2017. október 9.
- adatmódosítás benyújtása: 2017. október 24.
- tájékoztatási kötelezettség megtétele: 2017. október 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. október 4-én a szerződés aláírásával egyidejűleg a kuratórium
elnöke  részére  átadtuk.  Az  adatmódosítás  benyújtására  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  illetékes  munkatársával  történt
előzetesen  egyeztetett  időpontban,  2017.  november  2-án  került  sor.  Az  érintett
munkavállalók közös tájékoztatása október 9-én megtörtént. 

15. A határozat száma:  605/2017. (IX.21.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyá-
sa

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldése: 2017. szeptember 29.
- a szerződés aláírása: 2017. október 9.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. október 4-én a szerződés aláírásával egyidejűleg a kuratórium
elnöke részére átadtuk. 
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16. A határozat száma:  648/2017. (X.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújítása

Végrehajtási határidő: 2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  információs  térképének  megújítására  vonatkozó
Barter szerződés 2017. november 23. napján megkötésre került a Stiefel Eurocart Kft-
vel.

17. A határozat száma:  663/2017. (X.19.) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkálatára

Végrehajtási határidő:

3. pont: 2017. október 27.
4. pont: 2017. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

3. pont: A szerződés aláírásra került.
4. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

18. A határozat száma:  664/2017. (X.19.) határozat 2-3. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák ja-
vítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2.
sz. módosítására

Végrehajtási határidő:

2. pont: 2017. október 27.
3. pont: 2017. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

2. pont: A szerződés aláírásra került.
3. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.
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19. A határozat száma:  665/2017. (X.19.) határozat 1. pontja 

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros, Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervé-
nek készítése

Végrehajtási határidő: 2017. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

20. A határozat száma:  666/2017. (X.19.) határozat 3-4. pontja 

A határozat tárgya

Szórád Márton út- Köztársaság út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán
további parkolók építéséhez tanulmányterv készítéséről

Végrehajtási határidő:

3. pont: 2017. október 27.
4. pont: 2017. október 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

3. pont: A szerződés aláírásra került.
4. pont: A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele megtörtént.

21. A határozat száma:  682/2017. (X.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés módosí-
tása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. október 27.
- a szerződés aláírására: 2017. november 3.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. október 25-én megküldtük a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőin-
tézet főigazgatója részére, a szerződést Polgármester úr 2017. október 31-én aláírta.
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22. A határozat száma:  724/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2018. évi bé-
ren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. november 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. november 23-án megküldtük valamennyi önkormányzati  intéz-
mény vezetőjének.

23. A határozat száma:  726/2017. (XI.16.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a kérelem benyújtására: 2017. november 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához 2017. november 23-án kérel-
met nyújtottunk be a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okirata
módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.

24. A határozat száma:  726/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2017. november 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. november 22-én megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaúj-
város intézmény igazgatója részére.
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25. A határozat száma:  727/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi nyitvatartási rendje

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. november 24.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. november 23-án megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaúj-
város intézmény igazgatója részére.

26. A határozat száma:  729/2017. (XI.16.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalinnal kötött megbízási szerződések
módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése, a módosított megbízási szerződések és az egységes szerkezet-
be foglalt szerződések aláírása határidőben megtörtént.

27. A határozat száma:  730/2017. (XI.16.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz
beszerzése

Végrehajtási határidő: 2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése határidőben megtörtént.

28. A határozat száma:  740/2017. (XI.16.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros területén
történő folyamatos  ellátásáról  és  a  hulladékgazdálkodási  közfeladata  megoldásáról
szóló tájékoztatójának elfogadásáról
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Végrehajtási határidő: 2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési elfogadást követően a határozat kivonatának megküldése a Dunanett
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának határidőn belül megtörtént.

29. A határozat száma:  741/2017. (XI.16.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosításáról

Végrehajtási határidő: 2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési elfogadást követően a határozat kivonatának megküldésével a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa el-
nökének értesítése határidőn belül megtörtént.

30. A határozat száma:  756/2017. (XI.16.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A 2017. november 6-ei tűzeset károsultjának megsegítése

Végrehajtási határidő: soron kívül

Jelentés a végrehajtásról: 

A 2017.  november 6-ei  tűzeset  károsultjának,  Bokros Ferenc részére az egyszeri,
rendkívüli  gyorssegély  (350.000,-  forint)  2017.  november  17-én  a  házipénztárból
kifizetésre került.

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:
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                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (XII.14.) 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. december 14.

                                          Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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