
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

  1. A határozat száma:  605/2018. (XI.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2019.  évi  nyári  nyitvatartási
rendje

Végrehajtási határidő:       2019. február 15.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 2019. február 27-én
kelt levelében értesítette hivatalunkat, hogy határidőig tájékoztatta a bölcsődei ellá-
tást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit.

  2. A határozat száma:  39/2019. (I.17.) határozat 

A határozat tárgya:

„A  Fejér  Megyei  Önkormányzat  Fekete  János  Díja”  és  „A  Fejér  Megyei
Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja” adományozására történő javaslattételéről

Végrehajtási határidő: 2019. január 18.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

  3. A határozat száma:  76/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyeknek
a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló közgyűlési határozatok hatályon
kívül helyezése

Végrehajtási határidő: 2019. február 25.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot az érintett intézmények vezetői részére 2019. február 20-án megküld-
tük.



  4. A határozat száma:  96/2019. (II.14.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről

Végrehajtási határidő: 2019. március 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A közbeszerzési terv közzététele az elektronikus közbeszerzési rendszerben, vala-
mint Dunaújváros MJV internetes honlapján 2019. 02.19-én megtörtént.

  5. A határozat száma:  97/2019. (II.14.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi szabadságának ütemezé-
séről

Végrehajtási határidő: 2019. február 15.

Jelentés a végrehajtásról:

A szabadság ütemezése határidőre megtörtént.

  6. A határozat száma:  98/2019. (II.14.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi cafeteriajuttatási kereté-
nek elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 2019. március 1.

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:
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                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2019. (III.21.) 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. március 21.
                                       

Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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