
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  181/2018. (IV.19.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról

Végrehajtási határidő: 2018. október 31.

Jelentés a végrehajtásról:

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
intézmény vezetésére benyújtott pályázatokat elbíráló eseti bizottságba a Szociális
Szakmai Szövetség által delegált személy szakértői díjának kifizetése 2018. július 2-
án megtörtént.

  2. A határozat száma:  470/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának kivitelezése
és kapubejáró kiépítése

Végrehajtási határidő: 2018. október 5.

Jelentés a végrehajtásról:
 
DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  3. A határozat száma:  537/2018. (X.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti lét-
számának emelése

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. október 26.

Jelentés a végrehajtásról:
 



A  határozatot  2018.  október  25-én  megküldtük  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

  4. A határozat száma:  539/2018. (X.18.) határozat 

A határozat tárgya:

Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai
alapító okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 2018. október 26.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek  Otthonai  intézményvezetője  részére  2018.  október  25-én  megküldtük.  A
Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
kérelmet 2018. október 25-én benyújtottuk.

  
  

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. (XI.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. november 15.

                                       Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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