
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

I.

  1. A határozat száma:  479/2016. (VII.18.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya:

A  2016.  évi  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásra  vonatkozó  pályázat
benyújtásáról, megvalósításáról

Végrehajtási határidő:

- a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2016.07.15., elektronikusan: 
2016.07.18.

- a projekt megvalósítására: 2017.12.31.
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:
- ha az önkormányzat a támogatást 2016.12.31-éig teljes körűen felhasználta: 
    2017. 01.31., 
- ha 2016.12.31-éig nem használta fel teljes körűen: 2018.01.31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A pályázat határidőben benyújtásra került (2016.07.14, 07.18). 
Önkormányzatunk a 2016.10.06-án hatályba lépett Támogató Okirat szerint az EMMI
Minisztériumtól  154  e  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  kapott,  így  a  projekt
megvalósítására  154  e  Ft  +  403  e  Ft  =  557  e  Ft -  csökkentett  -  összeg  állt
rendelkezésre. 
Dunaújváros MJV Közgyűlése 15/2015 (V.22.) az önkormányzat gazdálkodásának
rendjéről  szóló  rendelete  40.§.  (6)  és  (4)  pontja  alapján  szabályozott  pályázati
eljárások során történt  beszerzések  eredményeképpen 1 db mélyládát,  2 db kézi
mikrofont, 2 aktív hangfalat, 1 db RCA vezetéket, 1 db crossovert, 10 db különböző
adaptert  és 2 db mikrofonállványt  szereztünk be 2017-ben. A támogatást 100 %-
osan felhasználtuk 2017.12.31-éig. Közgyűlési döntés alapján a vásárolt eszközöket
haszonkölcsönbe  adtuk  az  MMK  Közhasznú  Nkft.  részére  -  részleteket  lásd  az
590/2017. (IX.21.) határozatról szóló jelentésben.
A  pénzügyi-szakmai  beszámolót  határidőben,  2018.01.25-én,  ill.  02.01-jén
benyújtottuk.

  2. A határozat száma:  410/2017. (VI.15.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya:

A települési önkormányzatok helyi  közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére



Végrehajtási határidő:

- a pályázat benyújtására: elektronikusan: 2017.06.12., papír alapon: 2017.06.13.
- a megállapodás megkötésére: 2017.09.15.
- a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt időpontok
  (4 részletben, minden esetben az önkormányzat fizetési számláján történő jóváírást

követő 3 munkanapon belül)
- a projekt megvalósítására:         2017.12.31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A pályázatot  és a kért  kiegészítő dokumentumokat határidőre benyújtottuk (06.08.,
06.13., hiánypótlás: 06.21.)
Önkormányzatunknak  22.545.000,-  Ft támogatást  ítéltek  meg.  A  támogatói  okirat
kelte: 2017.08.07. Megállapodást kötöttünk a KNYKK Zrt.-vel a támogatás átadásáról,
melynek kelte: 2017.08.30. 
A támogatás  továbbutalása az alábbiak  szerint  megtörtént,  a  megadott  határidőn
belül:

2017.09.13.   5.636.250,- Ft
2017.10.10.   5.636.250,- Ft
2017.11.10.   5.636.250,- Ft
2017.12.14.   5.636.250,- Ft
Összesen:  22.545.000,- Ft

A  pályázati  támogatással  a  zárszámadásban  kell  elszámolni,  a  szolgáltató  pedig
2017.01.31-éig  köteles  elszámolni  a  továbbutalt  támogatással,  az  elszámolás
beérkezett, feldolgozása folyamatban van.

  3. A határozat száma:  590/2017. (IX.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A 2016. évi  Közművelődési  Érdekeltségnövelő pályázat  során beszerzett  műszaki
eszközök az MMK K. Nonprofit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adásáról

Végrehajtási határidő:

- a szerződés aláírására:  2017. október 5.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  haszonkölcsön  szerződés  határidőben  aláírásra  került,  hatályba  lépés  dátuma
2017. november 2.

  4. A határozat száma:  727/2017. (XI.16.) határozat 1-3. pontja 

A határozat tárgya:
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A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi nyári nyitvatartási rend-
je

Végrehajtási határidő:

- a szülők tájékoztatására:  2018. február 15.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója  az  intézményben
gondozott  gyermekek szüleit  az előírt  határidőre tájékoztatta  a nyári  nyitva  tartás
rendjéről, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapról.

  5. A határozat száma:  748/2017. (XI.16.) határozat 

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természet-
ben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére
vonatkozó pályázat értékeléséről

Végrehajtási határidő:  2017. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017.évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

  6. 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 költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017.évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

  7. A határozat száma:  784/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Kilátó megvalósítása érdekében forrástöbblet-igény biztosításáról

Végrehajtási határidő:  
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- a 2018. évi költségvetés előkészítés időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

  8. 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
történő átadására

Végrehajtási határidő:  

- a költségvetés soron következő időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017.évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

  9. A határozat száma:  787/2017. (XII.14.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

A TOP - 6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való részvé-
telről és konzorciumi megállapodás aláírásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 4. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

10. 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 rendelet következő módosítási időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017.évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

11. A határozat száma:  790/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő játszótér és
sportpálya vonatkozásában

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

12. A határozat száma:  791/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletköltségek ren-
dezésére

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

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

A határozat tárgya:

Önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáiról

Végrehajtási határidő:  

- a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

 14.A határozat száma:  799/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja
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A határozat tárgya:

„Dunaújvárosi  térfelügyeleti  kamerarendszerének 2018.évi  bővítése”  tárgyú közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról,
az eljárás megindításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

15. A határozat száma:  800/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési mun-
kák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési do-
kumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

16. 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 módosítása 
-
Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

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

A határozat tárgya:
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Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás kiépítésének kivi-
telezésére

Végrehajtási határidő:  

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

18. A határozat száma:  804/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Dunanett Nkft. Részére 100.000.000,-Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

 19.A határozat száma:  805/2017. (XII.14.) határozat 4 pontja

A határozat tárgya:

2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürí-
tésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

20. A határozat száma:  806/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés /2018.január-március/ megkötéséről

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

21. 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 módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

  22. A határozat száma:  808/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A  Dunaújvárosi  Partvédelmi  Vállalat  működési  költségei  biztosítására  vonatkozó
(2018.január-december hónap) megállapodás megkötésére

Végrehajtási határidő:  

- a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

23. A határozat száma:  811/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések kifizetésének finanszí-
rozásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.
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24. A határozat száma:  816/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára új megállapodás megkötésére

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

25. A határozat száma:  817/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál támogatására irányu-
ló kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés összeállításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

26. A határozat száma:  820/2017. (XII.14.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések meghozataláról-a Du-
naferr SE Kajak-Kenu szakosztály kérelme

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 6. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

27. 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
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Végrehajtási határidő:  

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

28. A határozat száma:  825/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018.évi munkatervének elfoga-
dásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

29. 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 módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

30. A határozat száma:  830/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő kü-
lönbözet megtérítéséről 

Végrehajtási határidő:  

- a  2017.  évi  önkormányzati  költségvetés  soron  következő  módosításának
időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

31. A határozat száma:  831/2017. (XII.14.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv 
megtárgyalásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

32. A határozat száma:  832/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló ingat-
lan-és vételhátralék kezelési feladatok ellátása tárgyban kötött megbízási szerződé-
sek módosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat  1.  és 2.  pontjában megfogalmazott  döntés  költségvetési  előirányzata
beépült a 2018. évi költségvetési rendeletbe.

33. A határozat száma:  833/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a dunaújvárosi 1449/h hrsz.-ú, 1449/5
hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok őrzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés mó-
dosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.
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34. A határozat száma:  834/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló Fabó
Éva Sportuszoda üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött üzemeltetési szer-
ződés módosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

35. A határozat száma:  835/2017. (XII.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. És a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz.
Posták  üzemeltetése tárgyban  kötött  üzemeltetési  és  haszonkölcsön szerződések
módosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

36. A határozat száma:  836/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló helyiségek
üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

37. A határozat száma:  837/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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A Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt bánki Donát Gimnázium és Szakkö-
zépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés megkötésére a
DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

38. A határozat száma:  838/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola fűtését bizto-
sító kazán üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött megbízási szerződés mó-
dosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

39. A határozat száma:  839/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Táborhely- Kemping és Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött üzemeltetési
szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

  40. A határozat száma:  840/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan (volt Népfőiskola) őrzése tárgy-
ban kötött üzemeltetési-őrzési szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:  
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- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

41. A határozat száma:  841/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújváros, Bóna I.  u. 7. szám alatti  ingatlan (volt Szivárvány Óvoda) őrzése
tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

42. A határozat száma:  842/2017. (XII.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  dunaújvárosi  317/2  hrsz.-ú  ingatlanon  található  műfüves  pályák  üzemeltetése
tárgyban kötött együttműködési megállapodás módosításról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

43. A határozat száma:  849/2017. (XII.14.) határozat 8. pontja

A határozat tárgya:

„  Vállakozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkok-
ban,  erdős-fás területeken,  az övárkokban és a helyközi  buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményének megállapításáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat 7. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

44. A határozat száma:  857/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Perczel Amira – a „hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjában” való részvételre benyújtandó – pályázatának támogatásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

45. A határozat száma:  858/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Stocker  Abigél  –  a  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában” való részvételre benyújtandó – pályázatának támogatásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

46. A határozat száma:  859/2017. (XII.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Bartha  Sándor  –  a  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában” való részvételre benyújtandó – pályázatának támogatásáról

Végrehajtási határidő:  

- a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.
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47. 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 költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 4. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

48. A határozat száma:  864/2017. (XII.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött
támogatási szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:  

- a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

  49. A határozat száma:  18/2018. (I.25.) határozat 

A határozat tárgya:

Barabás  Virág,  Móna  Jázmin  Letícia  és  Kulcsár  Viola  Hella  támogatásának  biz-
tosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére:   2018. február 7.
- a szerződés aláírására: 2018. február 14.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot 2018. február 5-én az érintett gyermekek törvényes képviselői részére
megküldtük. A szerződést szerződő felek 2018. február 8. napján aláírták.
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50. A határozat száma:  18/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Barabás  Virág,  Móna  Jázmin  Letícia  és  Kulcsár  Viola  Hella  támogatásának  biz-
tosítása

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  2.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

51. A határozat száma:  27/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási tervdo-
kumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  2.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

52. A határozat száma:  28/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15–17. számú társasház két lép-
csőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és helyreállítá-
sára

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
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A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

53. A határozat száma:  31/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges konténe-
rek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a DUNANETT
Nonprofit Kft.-vel

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

 54. A határozat száma:  32/2018. (I.25.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya:

Útcsatlakozás tervének elékszítése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az
Aranyvölgyi út irányába

1. pont végrehajtási határideje:   2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról:
 
DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

3. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat végrehajtása megtörtént.

 55. A határozat száma:  32/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Útcsatlakozás tervének elékszítése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az
Aranyvölgyi út irányába

Végrehajtási határidő:
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- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

  56. A határozat száma:  33/2018. (I.25.) határozat 3-4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezése

3. pont végrehajtási határideje:   2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat végrehajtása megtörtént.
 
4. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

57. A határozat száma:  33/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezése

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés első módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

58. A határozat száma:  34/2018. (I.25.) határozat 3-4. pontja

A határozat tárgya:
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Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás en-
gedélyes tervének készítése

3. pont végrehajtási határideje:   2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

4. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat végrehajtása megtörtént.

59. A határozat száma:  34/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás en-
gedélyes tervének készítése.

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés első módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  2.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

60. A határozat száma:  35/2018. (I.25.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezése

1. pont végrehajtási határideje:   2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

3. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat végrehajtása megtörtént.

61. A határozat száma:  35/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezése

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

62. A határozat száma:  36/2018. (I.25.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behajtó tervezése

1. pont végrehajtási határideje:   2018. február 2.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

3. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat végrehajtása megtörtént.

63. A határozat száma:  36/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behajtó tervezése

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
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A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

64. 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 rendezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 4. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetés VII.
számú, 2018. február 15-én jóváhagyott módosításába.

65. A határozat száma:  39/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

66. A határozat száma:  40/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és melegí-
tőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 
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67. A határozat száma:  43/2018. (I.25.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

Az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalása

Végrehajtási határidő:

- a felhívás közzétételére: 2018. február 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az ételláda elhelyezésére és működtetésére irányuló felhívást polgármester úr 2018.
január 31-én írta alá. A felhívás 2018. február 8-án megjelent az önkormányzat hon-
lapján, illetve a sajtószóvivő asszony intézkedett a helyben szokásos közzétételéről.

68. A határozat száma:  43/2018. (I.25.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

Az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalása

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  4.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

69. A határozat száma:  45/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az önkormányzati
érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) módosítására

Végrehajtási határidő:

- a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  soron következő módosításának,  valamint  a
2019 – 2020. évi költségvetések előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba.
 

70. A határozat száma:  53/2018. (I.25.) határozat 9. pontja

A határozat tárgya:

Az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére,  az ajánlattevői  kör
meghatározására,  valamint  a  beszerzési  eljáráshoz  kapcsolódó,  ajánlatkérés  és
szerződés tervezetének véleményezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 9. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018. évi költségvetési rendeletbe.

71. A határozat száma:  55/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

72. A határozat száma:  56/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására irá-
nyuló kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

73. A határozat száma:  63/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Lorántffy Zsuzsanna szakközépiskola, Szakiskola és kollégium területén lévő mű-
füves sportpálya felújítási munkáira

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba. 

74. A határozat száma:  64/2018. (I.25.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba.

75. A határozat száma:  81/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervének el-
fogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a zárszámadási rendelet összeállítása, illetve közgyűlési elé terjesztése

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat 3. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018.évi költségvetési rendeletbe.

76. A határozat száma:  84/2018. (II.15.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

2018. évi tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

Végrehajtási határidő: 2018. március 19.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az határozat 7. pontja szerint a 2018. évi tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésre
vonatkozó „Vállalkozási szerződés” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló
15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  szabályainak  megtartásával  a  kiválasztott
szolgáltatóval határidőre megkötésre került.

77. A határozat száma:  85/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti arborétum” elnevezésű be-
ruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozat  1.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  I.  számú,  2018.  április  19-re  beterjesztésre  kerülő  rendelet
módosításba.

78. A határozat száma:  86/2018. (II.15.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött
Támogatási Szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018.évi költségvetési rendeletbe.
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79. A határozat száma:  89/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épü-
letek vonatkozásában

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

80. A határozat száma:  93/2018. (II.15.) határozat 3-4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros területén, a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által
határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítése

3. pont végrehajtási határideje:   2018. február 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A vállalkozási szerződést aláírása megtörtént.

4. pont végrehajtási határideje:

- a 2018. évi költségvetés első módosítása

Jelentés a végrehajtásról:

A kötelezettség nyilvántartásba vétele megtörtént.

81. A határozat száma:  94/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés /2018. Január-március/ 1. sz. módosítás megkötéséről

Végrehajtási határidő:
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- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

82. A határozat száma:  95/2018. (II.15.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés -2018. április-december hónap- megkötéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés tervezése

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

83. A határozat száma:  97/2018. (II.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbe-
szerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó ajánlatok  értékeléséről.  A
nyertes kiválasztásáról. Valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásá-
ról

Végrehajtási határidő:

- 2019. és 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a
2018.évi költségvetési rendeletbe.

84. A határozat száma:  101/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszi-
getelési munkáinak kivitelezése

Végrehajtási határidő: 2018. március 1.

Jelentés a végrehajtásról: 
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A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

85. A határozat száma:  102/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

86. A határozat száma:  103/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye di-
ákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

87. A határozat száma:  106/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói álláshely
engedélyezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

88. A határozat száma:  109/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról

Végrehajtási határidő:
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- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

89. A határozat száma:  112/2018. (II.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

90. A határozat száma:  113/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata kö-
zötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosítása, valamint a 2019.évi önkor-
mányzati költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

91. A határozat száma:  117/2018. (II.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító riasztórendszer
kiépítéséről a DVG Zrt. közreműködésével

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.
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92. A határozat száma:  118/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának cse-
réjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2.4.1., 151/4/A/17 hrsz.)

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

93. A határozat száma:  123/2018. (II.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kö-
zötti Ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet)

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

94. A határozat száma:  125/2018. (II.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH Kft.
által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel összefüggő jogi fel-
adatok ellátására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés I. számú, 2018. április 19-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

31



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2018. (IV.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.

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbi közgyűlési határozat végrehajtási határidejének módosítása szükséges az
alábbi indokolás szerint:

  A határozat száma:  18/2018. (I.25.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya: 

Barabás  Virág,  Móna  Jázmin  Letícia  és  Kulcsár  Viola  Hella  támogatásának
biztosításáról

Eredeti végrehajtási határidő: 2018. április 19.
Javasolt új végrehajtási határidő: 2018. május 17.

A  határidő  módosítás  indoka: A  feltételek  vizsgálatához  további  egyeztetés
szüksége.

    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
          .../2018. (IV.19.) határozata

            a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
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- a 18/2018. (I.25.) határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2018. május 17-
ére 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, 2018. április 19.

           
                            

                                          Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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