
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  326/2018. (V.17.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  környezeti  állapotáról  szóló  tájékoztatójáról  és
annak kiadásáról és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok bekéréséről

Végrehajtási határidő: 2018. június 21.

Jelentés a végrehajtásról:

A környezet állapotáról szóló tájékoztatót a bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlattevő cég megbízását követően önkormányzati kiadvány formájában  határidőn
belül  megjelentettük, érintetteknek elküldtük és hozzáférhetővé tettük. A kiadványt
minden  önkormányzati  képviselőnek,  valamint  a  városüzemeltetési,
környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  tagjainak,  iskoláknak,  könyvtáraknak
eljuttattuk. A tájékoztató az önkormányzat hivatalos honlapjára is felkerült letölthető
formában, ezen kívül folyamatosan ismeretterjesztő előadások formájában is közzé
tettük.

  2. A határozat száma:  327/2018. (V.17.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  IV.  Települési  Környezetvédelmi  Programjának
elkészíttetéséről és árajánlatok bekéréséről

Végrehajtási határidő:

- az árajánlatok bekérésére: 2018. május 28.
- a közgyűlés elé terjesztése: 2018. június 21.

Jelentés a végrehajtásról:
 
Az árajánlatok bekérése és közgyűlés elé terjesztése határidőn belül megtörtént.

  3. A határozat száma:  354/2018. (VI.21.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  IV.  Települési  Környezetvédelmi  Programja
készítőjének kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről



Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. június 25.
- a vállalkozási szerződés megkötésére és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba

vételére: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A IV. Települési Környezetvédelmi Program elkészíttetésére beérkezett árajánlatok
közül  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  céggel  a  szerződés  megkötése,  aláírása  az
érintettek értesítése, az aláírt szerződés pénzügyi nyilvántartásba vétele határidőn
belül megtörtént.

  4. A határozat száma:  359/2018. (VI.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújvárosban,  a  Belváros  területén  új  parkolóhelyek  létesítésére  vonatkozó
tanulmányterv készítése

Végrehajtási határidő: 2018. július 6.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV Polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  5. A határozat száma:  360/2018. (VI.21.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

Parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezése Dunaújváros területén

Végrehajtási határidő: 2018. július 6.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV Polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  6. A határozat száma:  464/2018. (IX.20.) határozat 

A határozat tárgya:

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 28.
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Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  kuratóriumi  elnökének  2018.
szeptember  25-én  megküldtük,  az  ellátási  szerződés  1.  számú  módosítását  a
szerződő felek 2018. október 2-án aláírták.

7. A határozat száma:  470/2018. (IX.20.) határozat 

A határozat tárgya:

A  Dunaújváros  és  Környéke  Közbiztonságáért  Közalapítvány  2017.  évi
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

  8. A határozat száma:  486/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének megbízásáról

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. szeptember 25.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot 2018. szeptember 25-én megküldtük a pályázó részére.

  9. A határozat száma:  487/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Az óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az Útkere-
sés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. szeptember 28.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére 2018. szep-
tember 26-án megküldtük.
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10. A határozat száma:  488/2018. (IX.20.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordu-
lójához való csatlakozás

Végrehajtási határidő:

- a csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2018. október 3.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A csatlakozási nyilatkozatot Polgármester úr 2018. szeptember 25. napján aláírta,
melyet 2018. október 2-án megküldtük az Emberi Erőforrás támogatáskezelő részé-
re.

11. A határozat száma:  488/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordu-
lójához való csatlakozás

Végrehajtási határidő:

- a pályázatok kiírására: 2018. október 5.

Jelentés a végrehajtásról:
 
Az „A” és „B” típusú pályázatokat Polgármester Úr 2018. szeptember 25. napján alá-
írta, a pályázati kiírásra 2018. október 5-én került sor.

12. A határozat száma:  504/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi szent Erzsébet Idősek Otthonai in-
tézmény magasabb vezetőjének megbízása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. szeptember 25.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot  a pályázó részére 2018. szeptember 25-én megküldtük.
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13. A határozat száma:  505/2018. (IX.20.) határozat 

A határozat tárgya:

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi szent Erzsébet Idősek Otthonai in-
tézmény magasabb vezetőjének megbízása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. szeptember 25.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot  a pályázó részére 2018. szeptember 25-én megküldtük.

14. A határozat száma:  506/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének megbízása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. szeptember 25.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A határozatot  2018. szeptember 25-én megküldtük a pályázó 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. (X.18.) 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. október 18.

                                         Cserna Gábor s.k.
 polgármester
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