
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  684/2017. (XI.19.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya

A DTV - archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítéséről – a József Attila
Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A döntésnek megfelelően a JAK 2018. évi költségvetése növelésre került 2.500.000
Ft fedezettel a DTV archívum technikai fogadására.

  2. A határozat száma:  705/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  közigazgatási  területén  működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói áram-
emelés elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet tervezése

Jelentés a végrehajtásról:
 
A döntésnek megfelelően a közétkeztetés megemelkedett nyersanyag díjának fede-
zete beépült a szolgáltatást biztosító intézmények 2018. évi fedezetébe.

  3. A határozat száma:  723/2017. (XI.16.) határozat 

A határozat tárgya

A sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési fedezetének
biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja



Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatban megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata beépült a 2018.
évi költségvetési rendeletbe.

4. A határozat száma:  724/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

Az önkormányzat  fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak  2018.  évi
béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  döntésnek  megfelelően  az  önkormányzat  fenntartásában  levő  intézmények
költségvetésében a 2018.évre is megtervezésre került a közalkalmazottak cafeteria
juttatását biztosító fedezet.

5. A határozat száma:  728/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

Együttműködési  megállapodás megkötéséről  a Szonáta Zeneművészeti  Alapítván-
nyal

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.

6. A határozat száma:  729/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szer-
ződések módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. és 2. pontjában megfogalmazott döntés költségvetési előirányzata be-
épült a 2018. évi költségvetési rendeletbe.

7. A határozat száma:  732/2017. (XI.16.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található parkok-
ban,  erdős-fás területeken,  az övárkokban és a helyközi  buszjáratok megállóiban
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindí-
tásáról

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.

8. A határozat száma:  733/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítés kivite-
lezésére

Végrehajtási határidő:

- a költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

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

9. A határozat száma:  737/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

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

10. A határozat száma:  743/2017. (XI.16.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya

Postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 Dunaújváros, Vö-
rösmarty u.2.)

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.

11. A határozat száma:  755/2017. (XI.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáira

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

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

12. A határozat száma:  761/2017. (XI.16.) határozat 2. pontja

 A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata pénzeszközeiből értékpapír jegyzé-
séről

Végrehajtási határidő: 2017. december 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A döntésnek megfelelően 1 500 000 000 Ft értékben kétéves lejáratú állampapír vá-
sárlása megtörtént, a kibocsátásnak megfelelően, 2019.10.22. napi lejárattal.
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13. A határozat száma:  41/2018. (I.25.) határozat 2. pontja 

 A határozat tárgya: 

A  kihűlés  veszélye  miatt  egészségügyi  ellátásba  került  személyek  szociális
szolgáltatásának megszervezése

Végrehajtási határidő: 2018. április 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézményvezetője 2018. április 16. napján kelt levelében tájékoztatta  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy az intézménybe aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatótól kihűlés veszélye miatt nem utaltak senkit.

14. A határozat száma:  179/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

 A határozat tárgya: 

A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  részére  –  minimumfeltételek
biztosítása érdekében – többletforrás biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. április 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. április 24-én megküldtük a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény igazgatója részére.

15. A határozat száma:  180/2018. (IV.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

Az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfoga-
dása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. április 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2018. április 24-én megküldtük az Egészségmegőrzési Központ intéz-
ményvezetője részére.
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16. A határozat száma:  191/2018. (IV.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 2017.
évi költségvetési beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő: 2018. május 4.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot, valamint DMJV PH által készített 2017. évi költségvetési beszámolót a
volt tagönkormányzatok polgármesterei részére 2018. május 4-én megküldtük.

17. A határozat száma:  192/2018. (IV.19.) határozat 

 A határozat tárgya: 

A „Védőháló a Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvánnyal  kötendő támogatási
szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2018. április 27.

Jelentés a végrehajtásról: 

A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal a támogatási szerző-
dés megkötése határidőre megtörtént.

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. (V.17.) 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. május 17.

                                          Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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