
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  316/2017. (V.09.) határozat 

A határozat tárgya:

Elvi állásfoglalás a Dunaújvárosi Egyetem működésével kapcsolatosan

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2017. május 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat közlése 2017. május 10. napján megtörtént.

  2. A határozat száma:  466/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló tervdokumen-
táció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadásról

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  3. A határozat száma:  468/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A  TOP-6.5.1-2016-00001  Dózsa  György  Általános  Iskola  épületenergetikai
felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére,  kivitelezési határidő módosításá-
nak elfogadásáról

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  4. A határozat száma:  470/2018. (IX.20.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  területén  új  gyalogos-átkelőhely  és  járda  közvilágításának
kivitelezéséről, valamint kapubehajtó kiépítéséről

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  5. A határozat száma:  471/2018. (IX.20.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, 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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  6. A határozat száma:  472/2018. (IX.20.) határozat 8. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 3. számú módosításáról

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

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 2-6. pontja szerinti  döntés költségvetési  kihatása beépült  a 2018. évi
költségvetés IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosí-
tásba.

  7. A határozat száma:  478/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  8. A határozat száma:  483/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal feladatellá-
tási előszerződés és - szerződés megkötésére, a meglévő feladatellátási szerződés
egyidejű megszüntetésével; a körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem
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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  9. A határozat száma:  484/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja
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A határozat tárgya:

A 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal feladatellátási elő-
szerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és támogatás iránti kérelem elbí-
rálásáról

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  10. A határozat száma:  487/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az Útkeresés
Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározásáról

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

   11.A határozat száma:  497/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2018. évi költ-
ségvetés IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.
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12. A határozat száma:  509/2018. (IX.20.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízásáról

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 IV. számú, 2018. november 15-re beterjesztésre került rendelet módosítás-
ba.

  13. A határozat száma:  605/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2019.  évi  nyári  nyitvatartási
rendje

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2018. november 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  2018.  november  22-én  megküldtük  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

  14. A határozat száma:  606/2018. (XI.15.) határozat 

A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási szerződés mó-
dosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. november 23.

Jelentés a végrehajtásról:
 
A  határozatot  2018.  november  22-én  megküldtük  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézet főigazgatója, Dr. Mészáros Lajos részére.
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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. (XII.13.) 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. december 13.

                                         Cserna Gábor s.k.  
 polgármester

6


	j e l e n t é s
	határozati javaslat
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…/2018. (XII.13.) 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. december 13.
	Cserna Gábor s.k.
	polgármester

