
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:   417/2019. (VI.2.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A helyi környezet állapotáról szóló tájékoztató közzététele kiadmány formájában és
hozzáférhetővé tétele a lakosság számára, többek között az önkormányzat hivatalos
internetes honlapján is.

Végrehajtási Idő:

- 2019. november 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

A  környezet  állapotáról  szóló  tájékoztatót  önkormányzati  kiadvány  formájában
határidőn belül  megjelentettük, érintetteknek elküldtük és hozzáférhetővé tettük.  A
kiadványt minden önkormányzati képviselőnek, iskolának, könyvtáraknak eljuttattuk.
A tájékoztató az önkormányzat hivatalos honlapjára is felkerült letölthető formában,
ezen kívül folyamatosan ismeretterjesztő előadások formájában is közzé tettük.

2. A határozat száma:  499/2019. (VIII.08.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetése.

Végrehajtási határidő: 

- a határozatban nem került megjelölésre

Jelentés a végrehajtásról:

A beérkező 1.708 kérelemre, 2.143 általános iskolás gyermek részére a rendkívüli
iskolakezdési támogatás kifizetésre került.

3. A határozat száma:  540/2019.  (IX.05.),  541/2019.  (IX.05.)  és
                                                     542/2019.(IX.05.) határozat

A határozat tárgya:

Dunaújvárosért díj adományozása

Végrehajtási határidő: 

- 2019. október 31.



Jelentés a végrehajtásról:

A határozatokban foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek.

4. A határozat száma:    626/2019. (X.31.) határozat 

A határozat tárgya: 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  és  működési
szabályzatának 2. módosítása

Végrehajtási határidő:

- 2019. november 15.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 
A  határozat  1.  pontjában  meghatározott  módosításokat  is  tartalmazó  egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere 2019. november 11-én aláírta.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentéseket fogadja el.

5. A határozat száma:   677/2019. (XI.21.) határozat 1-3. pontja

A határozat tárgya: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának EMAS Környezetvédelmi
Vezetési  és  Hitelesítési  Rendszerének  tovább  működtetése.  A  felülvizsgált,
megújított  környezetpolitika aláírása,  az önkormányzat hivatalos honlapján történő
közzététele, a hivatal épületének frekventált helyein történő kihelyezése.

Végrehajtási idő:

- 2019. november 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának EMAS Környezetvédelmi
Vezetési és Hitelesítési  Rendszerét tovább működtetjük. A felülvizsgált,  megújított
környezetpolitika  aláírása  megtörtént,  az  önkormányzat  hivatalos  honlapján  a
megadott  határidőn  belül  közzétettük,  a  hivatal  épületének  frekventált  helyein
kihelyeztük.

6. A határozat száma:   681/2019. (XI. 21.) határozat 1-4. pontja

A határozat tárgya: 

1-4.) pontjai  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás
Társulási  Tanácsába  új  tag  és  a  delegált  tag  távolléte,  akadályoztatása  esetére
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helyettesítő  tag  delegálása,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének
372/2014.  (XI.  13.)  számú  határozatának  hatályon  kívül  helyezése,  az  új  tag
delegálásáról  szóló  határozat  kivonatának  megküldése  a  Közép-Duna  Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt irodavezetőjének.

Végrehajtási határidő:

-  2019. november 26.

Jelentés a végrehajtásról:

A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsába új tag és a delegált tag távolléte, akadályoztatása esetére helyettesítő tag
delegálása,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  372/2014.  (XI.  13.)
számú határozatának hatályon kívül helyezése, a határozat kivonatának megküldése
a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Projekt
irodavezetőjének 8154 Polgárdi,  Battyhány u.  132.  címére  a határidő lejárta  előtt
megtörtént.

7. A határozat száma:  698/2019. (XII.05.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

„  Dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetése  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási idő:

- 2019. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételére határidőben sor került.

8. A határozat száma:  699/2019. (XII.05.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési
munkák  ellátása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az  eljárás  eredményének
megállapításáról

Végrehajtási idő:

- 2019. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételére határidőben sor került.
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (XII.19.) 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. december 13.
                                       

           Pintér Tamás   
 polgármester

4


	j e l e n t é s
	határozati javaslat
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…/2019. (XII.19.) 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. december 13.
	
	Pintér Tamás
	polgármester

