
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  31/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújítási  tervével  kapcsolatos  döntések
meghozataláról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

2. A határozat száma:  53/2019. (II.14.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

A 2019. év tavaszi, nyári,  őszi és téli  szünidei étkeztetésre vonatkozó vállalkozási
szerződés megkötése

Végrehajtási határidő  : 2019. március 29.
       
Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelet  szabályainak  megtartásával  a  228/2019.  (III.20.)  polgármesteri  határozat
alapján a vállalkozási szerződés a Ceka&Csoki Bt. képviselőjével aláírásra került.

3. A határozat száma:  54/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
között,  a  Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának  megvalósításához  szük-
séges  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  vonatkozó  szerződés  megkötésével
kapcsolatos döntésről

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja



Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

4. A határozat száma:  55/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
között,  a  Vasmű  út  belvárosi  szakaszának  felújításának  megvalósításához  szük-
séges  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására  vonatkozó  szerződés  megkötésével
kapcsolatos döntésről

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

  5. A határozat száma:  56/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  területén  a  Vasmű  út  7-25.  szám  előtt  létesítendő  parkolók  kiviteli
tervének elkészítése

Végrehajtási határidő:       2019. február 22.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.

  6. A határozat száma:  57/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének elkészítése

Végrehajtási határidő:       2019. február 22.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere a vállalkozási szerződést aláírta.
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  7. A határozat száma:  70/2019. (II.14.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés 1. sz. módosítás /2019.január-március/ megkötéséről

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

  8. A határozat száma:  71/2019. (II.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

  9. A határozat száma:  73/2019. (II.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

DMJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet között a 8. sz.
felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megköté-
se

Végrehajtási határidő:

- a határozat megküldésére: 2019. február 28.
- a szerződés aláírására: 2019. március 22.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat postázása és a szerződés aláírása határidőben megtörtént.
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10. A határozat száma:  80/2019. (II.14.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok üzemelte-
tésére vonatkozó szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

11. A határozat száma:  82/2019. (II.14.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz”
(HISZEK Benned Sport Program) való csatlakozásról, az Emberi Erőforrások Min-
isztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával kötendő támogatási szerződés aláírás-
nak utólagos jóváhagyásáról, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási sz-
erződés aláírásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

12. A határozat száma:  84/2019. (II.14.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett XVII. Carissa Kupán a Magyar
Vöröskereszt  dunaújvárosi  területi  szervezete részére tett  polgármesteri  felajánlás
elfogadásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

13. A határozat száma:  114/2019. (III.21.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére vonatko-
zó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

14. A határozat száma:  119/2019. (III.21.) határozat 25. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetési megoldási, busz-
öböl felújítási munkálataira

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

15. A határozat száma:  120/2019. (III.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének elfogadá-
sáról és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséről
 
Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 
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A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

16. A határozat száma:  122/2019. (III.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Dunanett  Nonprofit  Kft.  által  végzett  lomtalanítási  tevékenységhez többletforrás
biztosítása
 
Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 2. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

17. A határozat száma:  124/2019. (III.21.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatá-
si szerződés - 2019. április-december hónap- megkötéséről
 
Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

18. A határozat száma:  127/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítmé-
nyeinek helyreállítása
 
Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 
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A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

19. A határozat száma:  129/2019. (III.21.) határozat  

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatának vélemé-
nyezéséről
 
Végrehajtási határidő:
       
- a határozat végrehajtására: 2019. március 28.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

20. A határozat száma:  130/2019. (III.21.) határozat  

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatának vélemé-
nyezéséről (Széchenyi Kollégium)
 
Végrehajtási határidő:
       
- a határozat végrehajtására: 2019. március 28.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozatban foglaltak végrehajtása határidőre megtörtént.

21. A határozat száma:  131/2019. (III.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vissza nem térítendő támo-
gatás iránti kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő: 2019. március 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A  határozatot a  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatója
részére 2019. március 27. napján megküldtük.

22. A határozat száma:  131/2019. (III.21.) határozat 4. pontja
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A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vissza nem térítendő támo-
gatás iránti kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

23. A határozat száma:  132/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros fül-  orr-  gégészeti  kezelő-
egység megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

24. A határozat száma:  133/2019. (III.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott albérleti díj kiegészítése iránti
kérelem elbírálásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

  25. A határozat száma:  134/2019. (III.21.) határozat 2. pontja
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A határozat tárgya:

Dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 2019. március 29.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat postázása határidőben megtörtént.

26. A határozat száma:  135/2019. (III.21.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

27. A határozat száma:  136/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 697/2018. (XII.13.) határozata hatá-
lyon kívül helyezéses

Végrehajtási határidő: 2019. április 5.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat postázása határidőben megtörtént.

28. A határozat száma:  137/2019. (III.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az Egészségmegőrzési Központ beszámolójának elfogadása

Végrehajtási határidő: 2019. április 5.

Jelentés a végrehajtásról:
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A határozat postázása határidőben megtörtént.

29. A határozat száma:  138/2019. (III.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló el-
fogadása

Végrehajtási határidő: 2019. március 29.

Jelentés a végrehajtásról:

A határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke részére 2019.
március 27. napján megküldtük.

30. A határozat száma:  140/2019. (III.21.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

31. A határozat száma:  145/2019. (III.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A Vasas Táncegyüttes támogatásáról, és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes
Alapítvánnyal

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

32. A határozat száma:  146/2019. (III.21.) határozat 3. pontja
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A határozat tárgya:

A Dudik Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-
vel

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

33. A határozat száma:  149/2019. (III.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

34. A határozat száma:  162/2019. (III.21.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosításáról az Energo-Viterm Kft. részére

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 3. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

35. A határozat száma:  164/2019. (III.21.) határozat 5. pontja
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A határozat tárgya:

A volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének fel-
újítására

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

36. A határozat száma:  165/2019. (III.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Pentelei Waldorf Iskola épületének ereszcsatorna cseréjéről

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

37. A határozat száma:  166/2019. (III.21.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

A Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány által a Pentelei Waldorf Általános Isko-
la felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámításáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 4. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

38. A határozat száma:  168/2019. (III.21.) határozat 3. pontja
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A határozat tárgya:

A Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról

Végrehajtási határidő:
       
- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

39. A határozat száma:  170/2019. (III.21.) határozat 

A határozat tárgya:

A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a 2018. évre
vonatkozó támogatási szerződés 1. módosításának aláírása

Végrehajtási határidő:     2019. március 28.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés 1. módosításának aláírása határidőre megtörtént.

40. A határozat száma:  174/2019. (III.21.) határozat 2. pontja 

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 1. számú módosításáról

Végrehajtási határidő: 2019. március 31.

Jelentés a végrehajtásról:

A szabályzat aláírására határidőben sor került.

41. A határozat száma:  189/2019. (III.28.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A TOP-6.3.2. keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása projekt kivitelezésére vonat-
kozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására

Végrehajtási határidő:
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- a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról:

A határozat 1. pontja szerinti döntés költségvetési kihatása beépült a 2019. évi költ-
ségvetés I. számú, 2019. április 18-ra beterjesztésre került rendelet módosításba.

      
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. (IV.18.) 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. április 18.
                                       

Cserna Gábor s.k.  
 polgármester
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