
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  599/2018. (XI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  Modern  Városok  program  –  TOP  projektek
vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosításáról

Végrehajtási határidő  (  k  )  :       2019. december 7. (a szerződésmódosítás aláírására)

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A szerződés a döntést követően előkészítésre került. A felek a szerződésmódosítást
2018.12.04-én írták alá. Az átláthatósági- és in-house közbeszerzési nyilatkozat kelte
2018.12.07. 

  2. A határozat száma:  648/2018. (XII.13.) határozat 

A határozat tárgya:

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2018. évi közfoglalkoztatás lebo-
nyolítására nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás elfogadása

Végrehajtási határidő: 2018. december 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

  3. A határozat száma:  658/2018. (XII.13.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú intézmények 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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  4. A határozat száma:  679/2018. (XII.13.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata és a Daru - Team Kft. között létre-
jött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy részének vo-
natkozásában forrás biztosítására

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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  5. A határozat száma:  680/2018. (XII.13.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés finan-
szírozásáról

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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  6. A határozat száma:  696/2018. (XII.13.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az I. számú fogorvosi körzet ellátására Kovács Henrietta fogorvossal feladatellátási
előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és támogatás iránti kérelem el-
bírálásáról

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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  7. A határozat száma:  697/2018. (XII.13.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásá-
ról, feladatellátási 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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  8. A határozat száma:  709/2018. (XII.13.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Tagi kölcsön biztosításáról a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére

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 VI. számú előirányzatba, 2019. február 14-re beterjesztésre kerül rendelet
módosításba.

  9. A határozat száma:  11/2019. (I.17.) határozat 9. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 2019. január 31.
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Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

10. A határozat száma:  12/2019. (I.17.) határozat 

A határozat tárgya:

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: -

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása határidőben megtörtént.

  11. A határozat száma:  13/2019. (I.17.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  és  fogyasztási  helyek  villamos
energia beszerzése” tárgyú  közbeszerzési eljárás megindításáról

Végrehajtási határidő: 2019. január 31.

Jelentés a végrehajtásról:

Az eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben 2019.01.31-én megindítására
került.

  12. A határozat száma:  17/2019. (I.17.) határozat 

A határozat tárgya:

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

Végrehajtási határidő: 2019. február 1.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek  Otthonai  intézményvezetője  részére  2019.  január  23-án  megküldtük.  A
Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a
kérelmet 2019. január 22-én benyújtottuk.
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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

…  /2019. (II.14.) 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. február 14.
                                       

Cserna Gábor  
 polgármester
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