
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

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

A határozat tárgya

Barabás Virág, Móna Jázmin Leticia és Kulcsár Viola Hella támogatásának biztosítá-
sáról

Eredeti végrehajtási határidő:  2018. április 19.
Módosított végrehajtási határidő: 2018. május 17.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 6. pontja alapján készült előterjesztést a közgyűlés 2017. május 17-i ülé-
sén megtárgyalta.

  2. A határozat száma:  42/2018. (I.25.) határozat 2-3. pontja 

A határozat tárgya

A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Bt-vel
fennálló feladatellátási szerződés megszüntetése

Végrehajtási határidő:

- 2. pont:  2018. június 1.
- 3. pont:  2018. február 9

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat postázása, a működési engedély megkérése és a finanszírozási szerző-
dés megkötése határidőben megtörtént.

  3. A határozat száma:  108/2018. (II.15.) határozat 2-3-4. pontja 

A határozat tárgya

A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében előzetes döntés meghozatalá-
ról 

Végrehajtási határidő:

- 2. pont:  alkalmas jelentkező esetén haladéktalanul
- 3. pont:  legkésőbb a finanszírozási szerződés megkötésének időpontja



- 4. pont:  2018. március 9.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A körzet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, a megbízási szerződés megkö-
tése határidőben megtörtént.

  4. A határozat száma:  160/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére az Modern Városok Program-TOP közfeladat
ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-XII. Időszaki el-
számolásának elfogadására és a 2017.évi ellentételezési keretösszeg megemelésé-
re

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

  5. A határozat száma:  161/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  részére az MVP-TOP közfeladat ellátási  szerződés
alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg megállapításáról és a kapcsolódó for-
rás biztosításáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

  6. A határozat száma:  162/2018. (IV.19.) határozat 5-6. pontja

A határozat tárgya

A Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés prog-
ramjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalárról
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Végrehajtási határidő:

- a számla kiállításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 5-6. pontja szerinti  döntés költségvetési  kihatása beépült  a 2018. évi
költségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosítás-
ba.

7. A határozat száma:  163/2018. (IV.19.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya

A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos dön-
tés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására

Végrehajtási határidő:

- a 2019. évi költségvetés összeállításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1-4. pontja szerinti  döntés költségvetési  kihatása beépült  a 2018. évi
költségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosítás-
ba.

8. A határozat száma:  171/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés /2018.január-március/ 2. sz. módosítás megkötéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

9. A határozat száma:  176/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya
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A Dunaújváros, Jókai u.19.sz. alatti önkormányzati épület felújítási munkáiról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

10. A határozat száma:  177/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák
megrendeléséről

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

11. A határozat száma:  179/2018. (IV.19.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek biz-
tosítása érdekében – többletforrás biztosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

12. A határozat száma:  190/2018. (IV.19.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár álláshely engedélyezésére
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Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

13. A határozat száma:  196/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Dudik Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-
vel

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

14. A határozat száma:  198/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

Pentelei rendezvények és események támogatásáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

15. A határozat száma:  199/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya

A 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

16. A határozat száma:  200/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya

A Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

17. A határozat száma:  201/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

Végrehajtási határidő:

- a költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

18. A határozat száma:  206/2018. (IV.19.) határozat 

A határozat tárgya

A Középnyugat – magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi közszol-
gáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi tevékenységéről szó-
ló beszámoló elfogadásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költségvetés II.
számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

19. A határozat száma:  221/2018. (IV.19.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

20. A határozat száma:  233/2018. (IV.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

21. A határozat száma:  253/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A női LEN kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt női ví-
zilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazásáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.
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22. A határozat száma:  254/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2017. évi  gyermekjóléti  és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadása 

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. május 31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot és a gyermekvédelmi beszámolót 2018. május 24-én megküldtük a
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

23. A határozat száma:  257/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai asszisztens
álláshely engedélyezéséről

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

24. A határozat száma:  258/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya

A  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötött  haszonkölcsön  szerződés  és  a
hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 439/2017.
(VI.15.) határozat módosítására

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. május 31.
- a szerződés aláírására: 2018. május 31.

Jelentés a végrehajtásról:
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A  határozatot  2018.  május  24-én  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány
kuratóriumának  elnöke,  valamint  a  DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt.  elnök-
vezérigazgatója  részére  megküldtük.  A  haszonkölcsön  szerződés  1.  számú
módosítását  szerződő felek 2018. május 24. napján aláírták.

25. A határozat száma:  260/2018. (V.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Vasas Táncegyüttes támogatásáról, ennek kapcsán a költségvetési rendelet mó-
dosításáról és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

26. A határozat száma:  262/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese útiköltségé-
nek megtérítéséről

Végrehajtási határidő: 2018. május 31.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat postázása határidőben megtörtént.

27. A határozat száma:  264/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya

Az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására vonat-
kozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.
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28. A határozat száma:  265/2018. (V.17.) határozat 

A határozat tárgya

A szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályá-
zatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

29. A határozat száma:  270/2018. (V.17.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton való részvételéről és konzorci-
umi megállapodás aláírásáról”

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

30. A határozat száma:  271/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt
megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás biztosításáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

31. A határozat száma:  275/2018. (V.17.) határozat 4. pontja
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A határozat tárgya

A TOP-6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint  a TOP-
6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c.  projektben tervezett beru-
házás kivitelezőjének kiválasztására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

32. A határozat száma:  280/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-án kelt Bérleti/rendel-
kezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

33. A határozat száma:  285/2018. (V.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya

DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának önerő biztosításá-
ra vonatkozó támogatási kérelméről

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.
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34. A határozat száma:  316/2018. (V.17.) határozat 10. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

35. A határozat száma:  317/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötéséről

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

36. A határozat száma:  317/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötéséről

Végrehajtási határidő: 2018. június 8.

Jelentés a végrehajtásról:
 
Dunaújváros MJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

37. A határozat száma:  318/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya
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Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó
tanulmányterv készítéséről

Végrehajtási határidő: 2018. június 4.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat végrehajtása megtörtént. DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést
aláírta.

38. A határozat száma:  318/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó
tanulmányterv készítéséről

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

39. A határozat száma:  319/2018. (V.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött vállalkozá-
si szerződés módosítására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

40. A határozat száma:  320/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálataira

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

41. A határozat száma:  321/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivite-
lezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. június 8.

Jelentés a végrehajtásról:
 
Dunaújváros MJV polgármestere a vállalkozási keretszerződés 3. módosítását aláír-
ta.

42. A határozat száma:  321/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivite-
lezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosításáról

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

43. A határozat száma:  322/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található Partvédelmi Válla-
lat területén lévő épületek felújítási munkálataira

Végrehajtási határidő:
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- a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

44. A határozat száma:  323/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

45. A határozat száma:  330/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

Tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére

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 II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

46. A határozat száma:  331/2018. (V.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására
irányuló kérelmének elbírálására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés II. számú, 2018. június 21-re beterjesztésre kerülő rendelet módosításba.

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. (VI.21.) 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. június 21.

                                         Cserna Gábor  s.k. 
 polgármester
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