
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma: 98/2020. (II.13.)

A határozat tárgya:

a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  és  önkormányzati  közös  működtetésére
irányuló kérelem benyújtásáról

Végrehajtási Idő:

- a megtett intézkedést követő Közgyűlés időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

2. A határozat száma: 99/2020. (II.13.)

A határozat tárgya:

a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője újbóli megbízásának kezdeményezéséről

Végrehajtási Idő:

- 2020. március 10.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

3. A határozat száma:  100/2020. (II.13.) 

A határozat tárgya: 

a Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2020. február 28.
- a szerződés aláírására: 2020. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént



4. A határozat száma: 101/2020. (II.13.)

A határozat tárgya:

a  Dunaújvárosi  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Villejuif  város  partnerkapcsolata
támogatásáról

Végrehajtási határidő: 

- 2020. február 24.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

5. A határozat száma: 176/2020. (III.26.)

A határozat tárgya:

a  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Gimnázium  és  Általános  Iskola  szakmai  alapdokumentuma
módosításának véleményezése

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2020. március 30.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

6. A határozat száma: 177/2020. (III.26.)

A határozat tárgya: 

a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium  szakmai  alapdokumentuma
módosításának véleményezése

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2020. március 30.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént
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7. A határozat száma: 178/2020 (III.26.) 

A határozat tárgya: 

a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának
véleményezése

Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2020. március 30.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

8. A határozat száma: 203/2020. (VI.30.) 

A határozat tárgya:

a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében megbízási szerződés
megkötéséről

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása határidő előtt megtörtént

9. A határozat száma: 204/2020. (VI.30.)

A határozat tárgya: 

a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos ellátása érdekében megbízási  szerződés
megkötéséről

Végrehajtási határidő: 

2020. július 15.

Jelentés a végrehajtásról: 

a szerződés aláírása határidő előtt megtörtént
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10. A határozat száma: 227/2020 (VI.30.)

A határozat tárgya: 

az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzat
módosítása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 17.

Jelentés a végrehajtásról: 

a  határozat  az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  intézményvezetője  részére  határidőre
kipostázásra került

11. A határozat száma: 229/2020. (VII.16.) 

A határozat tárgya:

az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthona  alapító
okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a  határozat  az ESZI  intézményvezetője  részére határidőre kipostázásra került,  a  Magyar
Államkincstár  felé  a  módosító  okirat  és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat
megküldésre került

12. A határozat száma: 230/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya: 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona szakmai és
technikai létszámának módosítása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 30.

Jelentés a végrehajtásról: 

a határozat az ESZI intézményvezetője részére határidőre kipostázásra került

13. A határozat száma: 231/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya:

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási szerződés megkötése
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Végrehajtási határidő: 

- azonnal

Jelentés a végrehajtásról:

a szerződés-tervezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. július 29-én
aláírta, majd az így aláírt szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére
2020. július 30-án megküldtük 

14. A határozat száma: 232/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya:

a Pécsi  Tudományegyetem, valamint  a Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyásáról
Végrehajtási határidő: 

- a határozat közlésére: 2020. július 31.
- a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat végrehajtása határidőre megtörtént

15. A határozat száma: 234/2020 (VII.16.) 

A határozat tárgya:

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 30.

Jelentés a végrehajtásról:

 a határozat a Magyar Mentőszolgálati Alapítvány kuratórium elnöke részére megtörtént

16. A határozat száma: 236/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya:

a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  2019.  évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 30.

Jelentés a végrehajtásról:
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a  határozat  a   Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  elnöke
részére megküldésre került

17. A határozat száma: 270/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya:

a  „Védőháló  a  Dunaújvárosi  Díjhátralékosokért”  Alapítvány  képviselőjével  a  támogatási
szerződés aláírása, kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele

Végrehajtási határidő: 

- 2020. augusztus 31.

Jelentés a végrehajtásról:

a  támogatási  szerződés  aláírása,  illetve  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vétele
megtörtént

18. A határozat száma: 272/2020. (VII.16.)

A határozat tárgya:

a veszélyhelyzet  során nyújtott  többletmunkák elismeréseként  egyszeri  rendkívüli  juttatás
nyújtása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. július 27.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona
intézményvezetője részére határidőre kipostázásra került

19. A határozat száma: 287/2020. (VIII. 4.)

A határozat tárgya:

az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthona  alapító
okiratának módosítása

Végrehajtási határidő: 

- 2020. augusztus 6.

Jelentés a végrehajtásról:

a határozat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona
intézményvezetője  részére  határidőre  kipostázásra  került,  a  Magyar  Államkincstár  felé  a
módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésre került
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

  I.

                          HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (IX.17.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbi közgyűlési határozat végrehajtási határidejének módosítása szükséges az
alábbi indokolás szerint:

  A határozat száma:  235/2020. (VII. 16.) határozat 3. pont

A határozat tárgya: 

a  Dunaújváros  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum ügyrendjének
módosítása

Eredeti végrehajtási határidő: 2020. szeptember 1.

Javasolt új végrehajtási határidő: 2020. november 1.

A határidő módosítás indoka: 
A  Dunaújváros Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum módosított
ügyrendjének elkészítéséhez a DBKEF tagjait össze kell hívni, és a javaslatokat
el kell fogadtatni. Az ügyrend ez követően módosítható. A nyári időszakban a
Fórum tagjait nem sikerült összehívni. Az elnök a Fórum módosított ügyrendjét a
fentiek miatt  a  megadott  határidőre nem tudta  megküldeni  Önkormányzatunk
részére, ezért a határidő módosításra került.

    Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javasolt határidő módosításhoz járuljon hozzá!

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előterjesztés  II.  része  az  ott  szereplő  határozat  megjelölt  pontja  végrehajtási
határidejének módosítására tesz javaslatot, ezért a határozathozatal kötelező.

        Az előzőek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
                 A javaslat elfogadásához minősített többségre van szükség.
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       HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
          .../2020. (IX.17.) határozata

            a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
- a  235/220.  (VII.16.)  határozat  3.  pontjának  végrehajtási  határidejét  2020.

november 1-jére módosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az I. pontban jelzett
határozatok tekintetében a jelentés II.  részével nem érintett egyéb rendelkezéseit
változatlan tartalommal hatályban tartja.

Dunaújváros, 2020. szeptember 11.

           
                            

                                           Pintér Tamás
 polgármester
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