
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  16/2015. (I.22.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  „Modellprogram  a  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatások  funkcionális
összekapcsolására Dunaújvárosban” projekt által elért eredmények fenntartása

Végrehajtási határidő:

- a 2019. évi fenntartásra vonatkozó megállapodás aláírására: 2018. december 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A projekt által elért eredmények 2019. évi fenntartására vonatkozó megállapodást az
ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  véleményének  kikérését  követően
Polgármester Úr és az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet
Idősek Otthonai intézményvezetője 2018. december 10-én aláírta. 

  2. A határozat száma:  43/2018. (I.25.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalása

Végrehajtási határidő:

- a szervezet kiválasztására: 2018. december 28.

Jelentés a végrehajtásról:

Az étel láda elhelyezésére és működtetésére 2018. december 28-ig egyetlen szerve-
zet sem jelentkezett.

  3. A határozat száma:  58/2018. (I.25.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
5. számú módosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. január 31.



Jelentés a végrehajtásról:

A közzététel határidőben megtörtént.

  4. A határozat száma:  96/2018. (I.25.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 

Végrehajtási határidő: 2018. március 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A közzététel határidőben megtörtént.

  5. A határozat száma:  97/2018. (II.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált közbe-
szerzési  szaktanácsadói  feladatok  ellátására  vonatkozó  ajánlatok  értékeléséről,  a
nyertes kiválasztásáról, valamint a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásá-
ról

Végrehajtási határidő: 2018. május 9.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés megkötése határidőben megtörtént.

  6. A határozat száma:  99/2018. (II.15.) határozat 9. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési mun-
kák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. május 9.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  7. A határozat száma:  173/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési eljá-
rás indításáról
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Végrehajtási határidő: 2018. április 25.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  8. A határozat száma:  174/2018. (IV.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai tárgyában induló közbeszerzési eljárás
során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. április 25.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  9. A határozat száma:  324/2018. (V.17.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának hatá-
lyon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2018. május 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A szabályzat aláírása határidőben megtörtént.

10. A határozat száma:  338/2018. (V.31.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló közbeszerzési
eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása tárgyban be-
nyújtott ajánlatok értékeléséről, a nyertes kiválasztásáról

Végrehajtási határidő: 2018. augusztus 18.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.
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  11. A határozat száma:  339/2018. (V.31.) határozat 10. pontja

A határozat tárgya:

A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. június 22.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  12. A határozat száma:  355/2018. (VI.21.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A települési önkormányzatok helyi  közösségi közlekedésének támogatásáról szóló
2018. évi pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére

Végrehajtási határidő:

- a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő
(a pályázati felhívás a határozat meghozását követően, 07.16-án érkezett meg:

- elektronikus adatrögzítés határideje: 2018.08.21.
- papír alapú benyújtás határideje 2018.08.22.
- a megállapodás megkötésére: 2018.09.15.
- a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt időpontok

(egy részletben,  az önkormányzat  fizetési  számláján történő jóváírást  követő  3
munkanapon belül)

- a projekt megvalósítására 2018.12.31.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az elmúlt évekhez képest későbbi időpontban határozták meg mind a beadást, mind
a folyósítást, és 4 részlet helyett egy összegben történt az utalás.
A  pályázatot  és  a  kért  kiegészítő  dokumentumokat  határidőre  benyújtottuk
(elektronikus: 08.02., postai: 08.03., hiánypótlás: 09.03.)
Önkormányzatunknak a 2018.10.02-án született döntés értelmében  22.314.000.-  Ft
támogatást ítéltek meg. A támogatói okirat kelte: 2018.10.30.
Megállapodást  kötöttünk a KNYKK Zrt.-vel  a támogatás átadásáról,  melynek kelte:
2018.10.31.  (a  KH-ban e határidő az előző évi  dátum alapján lett  meghatározva.
Csak később a pályázati kiírásból derült ki, hogy 10.02-áig nincs döntés, így ez a
dátum a támogatói döntéshez igazodott)
A  támogatást  önkormányzatunk  bankszámláján  2018.11.07-én  írták  jóvá,  a
továbbutalás megtörtént 2018.11.13-án (5 munkanap).
A  pályázati  támogatással  a  zárszámadásban  kell  elszámolni,  a  szolgáltató  pedig
2019.01.31-éig köteles elszámolni a továbbutalt támogatással.
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  13. A határozat száma:  369/2018. (VI.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
„Dunaújváros térfelügyeleti  kamerarendszerének bővítése”  tárgyban közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljá-
rás megindításáról

Végrehajtási határidő: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  14. A határozat száma:  370/2018. (VI.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  területén intelligens gyalogátkelő telepítése”  tárgyban közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljá-
rás megindításáról

Végrehajtási határidő: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  15. A határozat száma:  371/2018. (VI.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő  közvilágítási  hálózat  aktív  elemeinek –
fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújvá-
ros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak elfogadásáról,
az eljárás megindításáról

Végrehajtási határidő: 2018. június 29.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  16. A határozat száma:  473/2018. (IX.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
1. számú módosításáról
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Végrehajtási határidő: 2018. október 1.

Jelentés a végrehajtásról:

A közzététel határidőben megtörtént.

  17. A határozat száma:  474/2018. (IX.20.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilá-
gítási  hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt
történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, kar-
bantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. október 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  18. A határozat száma:  475/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. október 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  19. A határozat száma:  476/2018. (IX.20.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési el-
járás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. október 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

6



  20. A határozat száma:  483/2018. (IX.20.) határozat 3.,4.,6.,7. pontja

A határozat tárgya:

A 10. sz. fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnolddal támogatási- és feladatel-
látási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2018. október 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés megkötése határidőben megtörtént.

  21. A határozat száma:  484/2018. (IX.20.) határozat 3.,5.,6. pontja

A határozat tárgya:

A 3. sz. fogorvosi körzetre dr. Garai Grétával feladatellátási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 2018. október 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés megkötése határidőben megtörtént.

  22. A határozat száma:  485/2018. (IX.20.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A 262/2018. (v.17.) határozat módosítása, dr. Majorosi Emese útiköltségének megté-
rítése

Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat postázása határidőben megtörtént.

23. A határozat száma:  528/2018. (X.18.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton való részvételre
és konzorciumi megállapodás aláírásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról:

A határozat  4.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  IV.  számú,  2018.  november  15-re  beterjesztésre  került  rendelet
módosításba.

24. A határozat száma:  531/2018. (X.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingat-
lanfejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  -  Fabó  Éva  Éva  Sportuszoda  projekthez
szükséges tervezői művezetés biztosításáról

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
költségvetés  IV.  számú,  2018.  november  15-re  beterjesztésre  került  rendelet
módosításba.

  25. A határozat száma:  534/2018. (X.18.) határozat 4. 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 elfogadásáról, az eljárás megindí-
tásáról

Végrehajtási határidő: 2018. október 31.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  26. A határozat száma:  538/2018. (X.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai in-
tézményben működtetett nappali ellátás férőhelyszámának meghatározásáról

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

Jelentés a végrehajtásról:

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

  27. A határozat száma:  550/2018. (X.18.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

Az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával  kapcsolatos állásfo-
galás kialakításáról

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
költségvetés  IV.  számú,  2018.  november  15-re  beterjesztésre  került  rendelet
módosításba.

  28. A határozat száma:  554/2018. (X.18.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című projekt meg-
valósításához  szükséges  projekt  előkészítő  tanulmány  elkészítéséhez  forrás  biz-
tosításáról

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
költségvetés  IV.  számú,  2018.  november  15-re  beterjesztésre  került  rendelet
módosításba.

  29. A határozat száma:  556/2018. (X.18.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére
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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
költségvetés  IV.  számú,  2018.  november  15-re  beterjesztésre  került  rendelet
módosításba.

  30. A határozat száma:  580/2018. (XI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingat-
lan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt előkészítő szakasz szerződéseinek
módosításáról 

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
költségvetés V. számú, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet módosításba.

  31. A határozat száma:  584/2018. (XI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az MVP keretében a “Radari Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában szükséges sz-
erződésmódosításokról 

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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.
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  32. A határozat száma:  586/2018. (XI.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  DVG Zrt.  közötti  megbízási
szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó, Dunaújvárosi
szálloda című projekt Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése érdekében

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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  33. A határozat száma:  592/2018. (XI.15.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló közbesz-
erzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés  hosszabbítására,
kapcsolódó forrás biztosítására

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
költségvetés  V.  számú  előirányzatba,  a  határozat  4.  pontja  beépül  a  2019.  évi
költségvetésbe, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet módosításba.

  34. A határozat száma:  593/2018. (XI.15.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztésére  irányuló  projek-
tmenedzseri  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés  hosszab-
bítására, kapcsolódó forrás biztosítására

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat  3.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés  V.  számú  előirányzatba,  a  határozat  4.  pontja  beépül  a  2019.  évi
költségvetésbe, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet módosításba.

  35. A határozat száma:  596/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt keretében
megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú pro-
jekt a pótmunkáinak elvégzésére, 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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

36. A határozat száma:  602/2018. (XI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 4. számú módosításáról

Végrehajtási határidő: 2018. november 28.

Jelentés a végrehajtásról:

DMJV polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  37. A határozat száma:  602/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 4. számú módosításáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat  2.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  38. A határozat száma:  603/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú  közbeszerzési eljá-
rás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás
megindításáról

Végrehajtási határidő: 2018. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás megküldése határidőben megtörtént.

  39. A határozat száma:  606/2018. (XI.15.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A Szent Pataleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés módo-
sítása

Végrehajtási határidő:

- a szerződés aláírására: 2018. december 17.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződést Polgármester úr 2018. november 27-én, a Szent Pataleon Kórház-Ren-
delőintézet főigazgatója, Dr. Mészáros Lajos 2018. december 4-én aláírta.

  40. A határozat száma:  607/2018. (XI.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálá-
sáról

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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  41. A határozat száma:  619/2018. (XI.15.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

A Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek finanszírozásáról
az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére 

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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  42. A határozat száma:  620/2018. (XI.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról

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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  43. A határozat száma:  621/2018. (XI.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatásáról

Végrehajtási határidő:

- a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat  2.  pontja  szerinti  döntés  költségvetési  kihatása  beépült  a  2018.  évi
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  44. A határozat száma:  622/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának 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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  45. A határozat száma:  623/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 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
költségvetés V. számú előirányzatba, 2019. februárban beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

46. A határozat száma:  629/2018. (XI.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„Az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az „in-house”
jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekéréséről

Végrehajtási határidő: 2018. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A nyilatkozatok benyújtása határidőben megtörtént.
47. A határozat száma:  634/2018. (XI.15.) határozat 2. pontja
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A határozat tárgya:

Dunaújváros Egészségügyéért díj 2018.

Végrehajtási határidő: 2018. december 13.

Jelentés a végrehajtásról:

A díj átadása határidőben megtörtént.

48. A határozat száma:  651/2018. (XII.13.) határozat 6. 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 ered-
ményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2018. december 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

49. A határozat száma:  691/2018. (XII.13.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat  fenntartásában lévő  intézményekben foglalkoztatottak  2019.  évi
béren kívüli juttatása fedezetének biztosítása

Végrehajtási határidő:

- a határozat közlésére: 2018. december 21.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot 2018. december 15-én megküldtük az intézmények vezetői részére.

50. A határozat száma:  699/2018. (XII.13.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának 1. módosítása

Végrehajtási határidő: 2018. december 30.
Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat 1. pontjában meghatározott módosításokat is tartalmazó egységes szer-
kezetbe foglalt  Szervezeti és Működési Szabályzatot Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Polgármestere 2018. december 17-én aláírta.

51. A határozat száma:  700/2018. (XII.13.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 1.
számú módosítása

Végrehajtási határidő: 2018. december 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A szabályzat egységes szerkezetbe foglalása, annak aláírása és közzététele határ-
időben megtörtént.

52. A határozat száma:  701/2018. (XII.13.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja
elfogadása

Végrehajtási határidő: azonnal

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.  
  
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

…  /2019. (I.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, 2019. január 17.
                                       Cserna Gábor s.k.

 polgármester
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