
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  16/2015. (I.22.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya

A  „Modellprogram  a  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatások  funkcionális
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények fenntartása

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi fenntartásra vonatkozó megállapodás aláírására: 2017. december
31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A projekt által elért eredmények 2018. évi fenntartására vonatkozó megállapodást az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését  követően
Polgármester  Úr  és  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  2017.
december 12-én aláírta. 

2. A határozat száma:  551/2017. (IX.05.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya

A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű  projekt  megvalósítása  érdekében  az  ún.  „Atlétikai  létesítmények  fejlesztése”
tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő szerződés meg-
kötése

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

  3. A határozat száma:  552/2017. (XII.15.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya



A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Küzdősport Csarnok fejlesztése” tárgy-
ban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő 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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

4. A határozat száma:  553/2017. (IX.05.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Labdarúgó létesítmények fejlesztése”
tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő szerződés meg-
kötése

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

5. A határozat száma:  557/2017. (IX.05.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő
bevezetése kivitelezésének meghosszabbítása, többlet költség biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő forrás átcsoportosításra került a 2017. november
16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.
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6. A határozat száma:  559/2017. (IX.05.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya: 

A DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. december 14-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

7. A határozat száma:  563/2017. (IX.05.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya

1 millió forintos támogatás nyújtása a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak Pe-
csét István gyógykezelésére

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

8. A határozat száma:  564/2017. (IX.05.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet támogatási kérelmének elbírálása
a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő forrás átcsoportosításra került a 2017. november
16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

3



9. A határozat száma:  565/2017. (IX.05.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya

A Dunanett Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő határidő módosításra került a 2017. november 16-
án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

10. A határozat száma:  581/2017. (IX.21.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya

A 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormány-
zat költségvetésében történő rendezése

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-5. pontjában meghatározott átcsoportosítás beépítésre került a 2017.
november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

11. A határozat száma:  584/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű  projekt  megvalósítása  érdekében  az  ún.  „Atlétikai  létesítmények  fejlesztése”
tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő szer-
ződés 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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.
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12. A határozat száma:  585/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja 

 A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Küzdősport Csarnok  fejlesztése” tárgy-
ban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő 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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

13. A határozat száma:  586/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja 

 A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezé-
sű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Labdarúgó létesítmények  fejlesztése”
tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő szer-
ződés 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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

14. A határozat száma:  593/2017. (IX.21.) határozat 6. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálatai

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

15. A határozat száma:  594/2017. (IX.21.) határozat 7. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés (2017. április-december hónap) 3.számú módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  előzetes kötelezettségvállalás a 2-5.  pontjában
foglaltaknak  megfelelően  beépítésre  került  a  2017.  november  16-án  jóváhagyott
2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.
 

16. A határozat száma:  597/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítása

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

17. A határozat száma:  600/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosítása

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 2-3. pontban fog-
laltaknak megfelelően beépítésre került a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017.
évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

18. A határozat száma:  601/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi  oldal  tetőszigetelés felújítási
munkái

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

19. A határozat száma:  602/2017. (IX.21.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő szo-
ciális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeg meg-
emelése

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

20. A határozat száma:  617/2017. (IX.21.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u.7.) őrzésé-
re vonatkozó szerződés megkötése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

21. A határozat száma:  626/2017. (IX.21.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a dunaújvárosi Szennyvíztisztí-
tó Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi
meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 3. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (5.) módosításába.

22. A határozat száma:  633/2017. (IX.28.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

A DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 3. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (5.) módosításába.

23. A határozat száma:  646/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés meg-
kötése

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 beépítésre került a
2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

24. A határozat száma:  650/2017. (X.19.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

A Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” elnevezésű beruhá-
zás kivitelezőjének kiválasztása

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

25. A határozat száma:  651/2017. (X.19.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges forrás
biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módo-
sításába.

26. A határozat száma:  652/2017. (X.19.) határozat 7. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi  664 helyrajzi  számon nyilvántartott,  természetben a Baracsi  út  47.
szám alatt  található kivett  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület  megnevezésű ingatlan
megvásárlása

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

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 4. pontban foglal -
taknak megfelelően beépítésre került a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (5.) módosításába.

27. A határozat száma:  654/2017. (X.19.) határozat 6. pontja

 A határozat tárgya: 

A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó döntések
meghozatala, a támogatási szerződés elfogadása

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

28. A határozat száma:  655/2017. (X.19.) határozat 9. pontja

 A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, kivitelező
kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2-6. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a beépítésre került
a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosítá-
sába.

29. A határozat száma:  660/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Önkormányzati intézmények felújítási munkái

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

30. A határozat száma:  663/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

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

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

31. A határozat száma:  664/2017. (X.19.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, pakolók, járdák javí-
tása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2. sz.
módosítása

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

32. A határozat száma:  665/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervének készítése

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

33. A határozat száma:  666/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

A Szórád Márton út - Köztársaság út – és Apáczai Csere János út által határolt szaka-
szán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítése

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

34. A határozat száma:  667/2017. (X.19.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Interci-
sa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

35. A határozat száma:  672/2017. (X.19.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetése (volt Népfőiskola)

Végrehajtási határidő:

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

A határozat 2. és 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módo-
sításába.

36. A határozat száma:  675/2017. (X.19.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunanett Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás biztosítása

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

37. A határozat száma:  679/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Az  önkormányzat  jogi  érdekeinek  érvényesítésére  vonatkozó  megbízás  (Energo-
Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.)

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. november 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításá-
ba.

38. A határozat száma:  680/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi díj-
tartozásának tulajdonosi helytállása a DVCSH Kft. felé

Végrehajtási határidő:

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

A határozat 2. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. november 16-án jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

39. A határozat száma:  681/2017. (X.19.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

Az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények költség-
vetési előirányzatának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-3. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. november 16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

40. A határozat száma:  685/2017. (X.19.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított ösz-
szeg visszapótlása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában elhatározottak beépítésre kerültek a 2017. november 16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (5.) módosításába.

41. A határozat száma:  707/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros  Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés  2.  ütem elnevezésű  beruházás
keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására
szóló Megbízási Szerződés megkötése

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 a beépítésre került a
2017. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

42. A határozat száma:  710/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A „Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer módosítására” vo-
natkozó tervezési program elfogadása, kapcsolódó költségek biztosítása

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. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

43. A határozat száma:  711/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

Az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó tervezési
program elfogadása, kapcsolódó költségek biztosítása

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. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

44. A határozat száma:  725/2017. (XI.16.) határozat 8. pontja

 A határozat tárgya: 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának mó-
dosítása

Végrehajtási határidő:

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

A határozat 1-7. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

45. A határozat száma:  726/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő:

- a BID szabályzatainak módosítására: 2017. december 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 2017. december 21-én
megküldte  jóváhagyásra  az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatának
módosítását.

46. A határozat száma:  730/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

 A határozat tárgya: 

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

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. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

47. A határozat száma:  736/2017. (XI.16.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

Az I. sz. Rendelőintézet 6. szinten lévő váróterem festési munkái

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. december 14-én jóváhagyott 2017. évi
költségvetési rendelet (6.) módosításába.

48. A határozat száma:  739/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként meghatározott ke-
retösszeg megemelése

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. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításá-
ba.

49. A határozat száma:  752/2017. (XI.16.) határozat 5. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett fel-
adatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált  és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő
költségvetési többlettámogatási igény elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. december 14-én jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módo-
sításába.

50. A határozat száma:  753/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt KAB-
KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

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

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. december 14-én jó-
váhagyott 2017. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

51. A határozat száma:  758/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Egészségügyért” díj átadása dr. Markovics Gabriella részére

Végrehajtási határidő: 2017. december 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a díj átadása határidőben megtörtént.

52. A határozat száma:  759/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Egészségügyért” díj átadása dr. Máté Ágnes részére

Végrehajtási határidő: 2017. december 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a díj átadása határidőben megtörtént.

53. A határozat száma:  760/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Egészségügyért” díj átadása a Szent Pantaleon Kórház Traumatológi-
ai Osztálya részére

Végrehajtási határidő: 2017. december 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat közlése és a díj átadása határidőben megtörtént.

54. A határozat száma:  793/2017. (XII.14.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. január 05.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A közgyűlési elfogadást követően a határozat kivonatának megküldésével a Közép-
Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnö-
kének értesítése határidőn belül megtörtént.

55. A határozat száma:  809/2017. (XII.14.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem rendel-
kező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munka-
megosztási megállapodás módosításának jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a megállapodások aláírására: 2018. január 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

A munkamegosztási megállapodás 1. számú módosítását az érintett önkormányzati
intézmények vezetői 2018. január 10-én aláírták.

56. A határozat száma:  809/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem rendel-
kező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munka-
megosztási megállapodás módosításának jóváhagyása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. december 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. december 21-én megküldtük az érintett önkormányzati intézmé-
nyek vezetőinek. 

57. A határozat száma:  810/2017. (XII.14.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Az  Útkeresés Segítő  Szolgálat  gyermekjóléti  alapellátások körébe tartozó szakmai
egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült megállapításai

Végrehajtási határidő: 2017. december 27.
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. december 21-én az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményveze-
tője részére megküldtük.

58. A határozat száma:  811/2017. (XII.14.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések kifizetésének finanszíro-
zása

Végrehajtási határidő: 2017. december 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. december 21-én az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményveze-
tője részére megküldtük.

59. A határozat száma:  813/2017. (XII.14.) határozat 1-2. pontja

 A határozat tárgya: 

A gyermekek átmeneti  otthona kötelező önkormányzati  feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés 2. számú módosítása

Végrehajtási határidő:

- a szerződés aláírására: 2018. január 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester  úr  a  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  2.  számú  módosítását
2017. december 21-én aláírta.

60. A határozat száma:  813/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A gyermekek átmeneti  otthona kötelező önkormányzati  feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés 2. számú módosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. december 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. december 21-én megküldtük a Fészek Gyermekvédő Egyesület
igazgatója részére.
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61. A határozat száma:  814/2017. (XII.14.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének törvényességi ellen-
őrzéséről készült megállapítások elfogadása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. december 22.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. december 21-én megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaúj-
város intézmény igazgatója 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

…  /2018. (I.25.) 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, 2018. január 25.

                                          Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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