
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:   688/2019. (XI.21.) határozat 

A határozat tárgya:

a Szociális Munkáért Dunaújváros díj adományozásáról

Végrehajtási Idő:

- 2019. december 19.

Jelentés a végrehajtásról: 

A díj átadása a 2019. december 19-ei közgyűlésen megtörtént

2. A határozat száma:  690/2019. (XI.21.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

a „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozásáról

Végrehajtási határidő: 

- 2019. december 19.

Jelentés a végrehajtásról:

A díj átadása határidőben megtörtént.

3. A határozat száma:  700/2019. (XII.05.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

„Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek  villamos  energia  ellátása”  tárgyban
indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő: 

- 2019. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírására 2019. december 31-én sor került.



4. A határozat száma:    701/2019. (XII.05.)  határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

„Vállalkozási  keretszerződés  Dunaújváros  közigazgatási  területén  található
parkokban,  erdős-fás  területeken,  az  övárokban  és  a  helyközi  buszjáratok
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási határidő:

- 2019. december 30.

Jelentés a határozat végrehajtásáról: 

A szerződés aláírására határidőben sor került.

5. A határozat száma:   702/2019. (XII.05.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros – háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok ellátása”  tárgyban
indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Végrehajtási idő:

- 2019. december 30.

Jelentés a végrehajtásról:

A szerződés aláírása 2020.01.06-án sor került.

6. A határozat száma:  876/2019. (XI.23.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya: 

„Dunaújváros  közterületein  rágcsálók,  valamint  fürkészdarázs  elleni  védekezési
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

Végrehajtási határidő:

- 2020. január 10.

Jelentés a végrehajtásról:

Az ajánlattételi felhívás 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

…/2020. (I.23.) 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, 2020. január 17.

                                       
           Pintér Tamás   

 polgármester
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