
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  782/2017. (XII.14.) határozat 6. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó döntések
meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

  2. A határozat száma:  785/2017. (XII.14.) határozat 5. pontja 

A határozat tárgya

A TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont kiala-
kítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” el-
nevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére tör-
ténő átadására

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

  3. A határozat száma:  789/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

A  TOP-6.5.1-15  Dunaújvárosi  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése  projekt  meg-
valósítására  vonatkozó  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  2.  sz.  mó-
dosításának aláírásáról



Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában rögzített kihatás beépítésre került a 2017. évi költségvetési
rendelet (7.) módosításába.

4. A határozat száma:  795/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

Önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáiról

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

5. A határozat száma:  802/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás in-
dításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosításáról

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

6. A határozat száma:  803/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros  Apáczai  Csere  János  út  melletti  sétány  megvilágítás  kiépítésének
kivitelezése

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

7. A határozat száma:  807/2017. (XII.14.) határozat 5. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 4. számú módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás a 2-3. pontban fog-
laltaknak megfelelően beépítésre került a 2017. évi költségvetési rendelet (7.) módo-
sításába.

8. A határozat száma:  815/2017. (XII.14.) határozat 3.4. pontja 

A határozat tárgya

HELIX Egészségügyi Bt-vel kötött megbízási szerződés módosítása és Sándor-Varga
Erikával megbízási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2018. január 10. és 19.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződések aláírása és postázása határidőben megtörtént.

9. A határozat száma:  821/2017. (XII.14.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya

A Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti in-
gatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában szereplő rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre
került a 2017. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.
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10. A határozat száma:  829/2017. (XII.14.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya

A Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjéről a DVG Zrt. közreműködésével

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosításába.

11. A határozat száma:  860/2017. (XII.14.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. -vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, va-
lamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésé-
ről 

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. évi költségvetési rendelet (7.) módosí-
tásába.

12. A határozat száma:  37/2018. (I.25.) határozat 4. pontja 

 A határozat tárgya: 

A 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az önkor-
mányzat költségvetésében történő rendezésére

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott átcsoportosítás beépítésre került a 2017. évi
költségvetési rendelet (7.) módosításába.
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13. A határozat száma:  39/2018. (I.25.) határozat 4. pontja 

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. január 30-án megküldtük a Dunaújvárosi Óvoda intézményveze-
tője részére.

14. A határozat száma:  41/2018. (I.25.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális szolgálta-
tásának megszervezése

Végrehajtási határidő: 2018. február 5.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. január 30-án az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
és az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményvezetője részére megküldtük.

15. A határozat száma:  44/2018. (I.25.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka tu-
domásulvételéről szóló 271/2017. (IV.21.) határozat módosítása

Végrehajtási határidő: 2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról: 

Polgármester úr 2018. január 30-án aláírta a nyilatkozatot a Közalapítvány vagyoná-
ról, melyet a határozattal együtt 2018. február 1-jén megküldtünk a Székesfehérvári
Törvényszéknek. A kuratórium elnökének 2018. február 2-án postáztuk a határoza-
tot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2018. (II.15.) 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. február 15.

                                          Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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