
J E L E N T É S

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

1. A határozat száma:  412/2015. (VI.18.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya: 

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról,
megvalósításáról

Végrehajtási határidő:

- a pályázat elektronikus úton történő benyújtására:         2015. június 29. 
- postai úton történő benyújtására:                    2015. június 30.
- a projekt megvalósítására:                   2016. december 31.
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására: 

ha  az  önkormányzat  a  támogatást  2015.  december  31-éig  teljes  körűen
felhasználta: 2016. január 31. (esetünkben nem releváns)
ha az önkormányzat a támogatást 2015. december 31-éig nem használta fel teljes
körűen:        2017. január 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázat határidőben benyújtásra került, 2015.06.25-én elektronikusan, 06.30-án
pedig postai úton.
Önkormányzatunk a 2015.09.25-én hatályba lépett Támogató Okirat szerint az EMMI
Minisztériumtól  172  e  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  kapott,  így  a  projekt
megvalósítására  172  e  Ft  +  613  e  Ft  =  785  e  Ft -  csökkentett  -  összeg  állt
rendelkezésre. A beszerzés két ütemben történt (2016. május, 2016. december), a
támogatást  100  %-osan  felhasználtuk  2016.12.31-éig  (projektzárás).  Közgyűlési
döntés alapján a vásárolt eszközöket két ütemben haszonkölcsönbe adtuk az MMK
Közhasznú Nkft. részére.
A  pénzügyi-szakmai  beszámolót  határidőben,  2017.01.27-én,  ill.  02.01-jén
benyújtottuk.

2. A határozat száma:  429/2016. (VI.16.) határozat 1-2. pontja 

A határozat tárgya: 

A Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett műszaki eszközök az
MMK Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő haszonkölcsönbe adásáról

Végrehajtási határidő:

-  a szerződés aláírására: 2016. június 30.



Jelentés a végrehajtásról: 

A  felek  2016.  július  4-án  haszonkölcsön  szerződést  kötöttek  határozatlan
időtartamra.

3. A határozat száma:  637/2016. (X.20.) határozat 

A határozat tárgya: 

A „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapító- és kiadói jogainak rendezése

Végrehajtási határidő:

-  a határozat közlésére: 2016. október 28.
-  a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 nap

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatban foglaltak közlése határidőre megtörtént.

4. A határozat száma:  693/2016. (XI.17.) határozat 3. pontja 

A határozat tárgya: 

Az Egészségmegőrzési Központ védőnői álláshelyeinek meghatározása

Végrehajtási határidő:

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  foglalt  intézkedés  a  2.  pontban  foglaltak  figyelembe
vételével beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017.évi költségvetési
rendeletbe.

5. A határozat száma:  705/2016. (XI.17.) határozat 4. pontja 

A határozat tárgya: 

Műszaki üzemeltetési szerződés módosítása az Október 23. téren lévő játszótér és
sportpálya vonatkozásában

Végrehajtási határidő:

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában megnevezett költségek beépítésre kerültek a 2017. február
16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.
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  6. A határozat száma:  711/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Városüzemeltetés  során  azonnali  intézkedést  igénylő  feladatok  pótlólagos
biztosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. február 16-án jóvá-
hagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

  7. A határozat száma:  712/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  engedélyezett  foglalkoztatotti
létszámának emeléséről

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  kötelezettségvállalás  beépítésre  került  a  2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

  8. A határozat száma:  721/2016. (XI.17.) határozat 3-4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi 15. sz. fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására megbízási
szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  3. pont esetében: a februári közgyűlés időpontja
-  4. pont esetében: a helyettesítésre vonatkozó szerződés aláírását követően 
       haladéktalanul

Jelentés a végrehajtásról: 
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Dr. Székely Krisztina fogorvossal feladatellátási szerződés megkötéséről döntöttel a
februári  közgyűlésen,  ami  2017.  április  3-án aláírásra került,  ezért  helyettesítésre
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére nem volt szükség.

  9. A határozat száma:  734/2016. (XI.17.) határozat 

A határozat tárgya:

A Sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési fedezetének
biztosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a 2017. február
16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

10. A határozat száma:  752/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Horváth  Napsugár  Virág  –  A  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János
Tehetséggondozó  Programjában”  való  részvételre  benyújtandó  –  pályázatának
támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  foglalt  döntés  beépítésre  került  a  2017.  február  16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

  11. A határozat száma:  753/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Mihálovics  Nikoletta  Andrea  –  A  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János
Tehetséggondozó  Programjában”  való  részvételre  benyújtandó  –  pályázatának
támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A  határozat  1.  pontjában  foglalt  döntés  beépítésre  került  a  2017.  február  16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

12. A határozat száma:  754/2016. (XI.17.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Orsós  Erika  Julianna  –  A  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János
Tehetséggondozó  Programjában”  való  részvételre  benyújtandó  –  pályázatának
támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  foglalt  döntés  beépítésre  került  a  2017.  február  16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

13. A határozat száma:  765/2016. (XII.01.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Javaslat  a  Modern  Város  Program  előkészítési  feladatai  során  felmerült
többletköltségek rendezése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  foglalt  döntés  beépítésre  került  a  2017.  február  16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

  14. A határozat száma:  766/2016. (XII.01.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A 687/2015. (XI.19.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítása, a volt II. számú
orvosi rendelővel kapcsolatos munkálatokra elhatárolt összeg vonatkozásában

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 
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A határozat  1.  pontjában  szereplő  tételek  a  rögzített  felosztás  szerint  beépítésre
kerültek a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

15. A határozat száma:  768/2016. (XII.01.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Javaslat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank között
megkötésre kerülő megállapodás tervezet jóváhagyása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

16. A határozat száma:  788/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2016.évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendelet
módosítását megalapozó tétel elfogadásáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) költségvetési
rendeletmódosításba.

17. A határozat száma:  789/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata működtetésében lévő köznevelési
intézményekben,  valamint  az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent
Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményben  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés
elfogadása
 
Végrehajtási határidő: 
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-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

18. A határozat száma:  790/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az  időskorúak  átmeneti  segélyezésének  2016.  december  havi  biztosítására  tett
intézkedések

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő feladat költségvetési kihatása beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

19. A határozat száma:  792/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak bérfej-
lesztésével kapcsolatos döntés meghozatala

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  foglaltak  beépítésre  kerültek  a  2017.  február  16-án
jóváhagyott 2017.évi költségvetési rendeletbe.

20. A határozat száma:  795/2016. (XII.15.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata által  végzett
feladatellátások  (közfoglalkoztatás,  akkreditált  és  OKJ-s  képzések)  kapcsán
felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalások beépítésre
kerültek a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

21. A határozat száma:  798/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ár-
ajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában megnevezett feladat végrehajtásához szükséges forrás be-
építésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.)
módosításába.

22. A határozat száma:  800/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés (2016. január-március) megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017.évi költségvetési rendeletbe.

23. A határozat száma:  801/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Javaslat 2017. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és ko-
sarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017.évi költségvetési rendeletbe.

24. A határozat száma:  802/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros közigazgatási területén a földfelszíni patkánylyukak feltöltési munkái

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017.évi költségvetési rendeletbe.

25. A határozat száma:  803/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet épületének felújítására

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes költségvállalás átvezetése beépítésre ke-
rült a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosítá-
sába.

26. A határozat száma:  804/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  dunaújvárosi  gyepmesteri  telep  karbantartási  és  javítási  munkáinak  ellátásáról
szóló szerződéstervezet véleményezése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

9



A határozat 1. pontjában rögzített előzetes költségvállalás átvezetése beépítésre ke-
rült a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosítá-
sába.

27. A határozat száma:  805/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi  magas partvédelmi  rendszer  üzemeltetésére  vonatkozó  2016.  évi
megállapodás 3.számú módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített megállapodás 3. módosításának megfelelően az
átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi soron
következő költségvetési rendelet (6.) módosításába.

 28. A határozat száma:  806/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és útburkolat
vízelvezetési munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  rögzített  előzetes  kötelezettségvállalás  módosításának
megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott
2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

29. A határozat száma:  807/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  területén  út,  járda és  lépcső javítási  munkálataira  kötött  vállalkozási
keretszerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  rögzített  előzetes  kötelezettségvállalás  módosításának
megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott
2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

30. A határozat száma:  808/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  területén  út,  járda  és  közúti  tartozékok  javítási  munkálataira  kötött
vállalkozási keretszerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A  határozat  1.  pontjában  rögzített  előzetes  kötelezettségvállalás  módosításának
megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott
2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

31. A határozat száma:  809/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros,  Dózsa  Mozi  előtti  buszmegálló  (Keleti  oldal)  burkolatsüllyedéseinek
javítási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja
Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás módosításá-
nak megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

32. A határozat száma:  810/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  területén  6  db  gyalogátkelőhely  kivitelezési  munkáira  megkötött
vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja
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Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás módosításá-
nak megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

33. A határozat száma:  811/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros,  Kodály  Zoltán  (volt  Kisdobos  és  Úttörő)  utcai  parkoló  kivitelezési
munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás módosításá-
nak megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

34. A határozat száma:  812/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros, Aranyvölgyi  út  – Köztársaság út kereszteződésben gyalogátkelőhely
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére megkötött vállalkozási szerződés 1.
számú módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás módosításá-
nak megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

35. A határozat száma:  813/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe
történő átvezetése tárgyában kötött szerződések 1. számú módosítása

Végrehajtási határidő: 
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-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás módosításá-
nak megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

36. A határozat száma:  815/2016. (XII.15.) határozat 8. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  közvilágítási  berendezéseinek  villamos  energia  ellátására  tárgyában
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 5. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

37. A határozat száma:  819/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  dunaújvárosi  lakosok  közbiztonságérzetét  növelő  eszközök  beszerzéséről  és
felszereléséről

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes támogatás/kötelezettségvállalásnak  meg-
felelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016.
évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

38. A határozat száma:  820/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:
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Az Intercisa Múzeum előirányzata megemelésére vonatkozó döntés visszavonása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. február 16-án jóvá-
hagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

39. A határozat száma:  821/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat  1.  pontjában rögzített  előzetes támogatásnak/kötelezettségvállalásnak
megfelelően az átcsoportosítás beépítésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott
2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

40. A határozat száma:  822/2016. (XII.15.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározásáról és alapító okiratának módosításáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 4.-5. pontjában rögzített előzetes feladat-ellátási kötelezettség beépítés-
re került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

41. A határozat száma:  824/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  szervezet  2016.  évi  költségvetésének  a
módosításáról
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Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített döntésnek megfelelően az átcsoportosítás beépí-
tésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.)
módosításába.

42. A határozat száma:  828/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXI. csángó Bál támogatására irányuló
kérelmének elbírálása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

43. A határozat száma:  829/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A  Dunaújvárosi  Zenei  Egyesülettel  és  a  Monarchia  Zeneművészeti  Egyesülettel
kötött  közszolgáltatási  szerződés  megszűnéséről  és  a  zenei  programok  jövőbeni
támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozat

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített támogatás beépítésre került a 2017. február 16-án
jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

44. A határozat száma:  830/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálása
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Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.és 2. pontjában elhatározottak beépítésre kerültek a 2017. február 16-
án jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításába.

45. A határozat száma:  831/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Modern Művészetért Közalapítvány Birkás István életmű kiállítása és katalógusa
érdekében benyújtott kérelme elbírálása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1.és 2. pontjában elhatározottaknak megfelelően az átcsoportosítás be-
építésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi soron következő költség-
vetési rendelet (6.) módosításába.

46. A határozat száma:  838/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  14/2002.(IV.5.)  önkormányzati
rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet (6.) módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás átcsoportosítása be-
építésre került a 2017. február 16-án jóváhagyott 2016. évi soron következő költség-
vetési rendelet (6.) módosításába.

47. A határozat száma:  843/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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A  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.  részére  pótbefizetés
elrendeléséről, a 2017. évi létesítményhasználat megfizetése vállalása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

48. A határozat száma:  845/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló ingatlan-
és vételhátralék kezelési feladatok ellátása tárgyban kötött megbízási szerződések
módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

49. A határozat száma:  846/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5
hrsz.-ú  és  1460  hrsz.-ú  ingatlanok  őrzése  tárgyban  vállalkozási  szerződések
megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. és 2. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre ke-
rült a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

50. A határozat száma:  847/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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Az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló Fabó
Éva  Sportuszoda  üzemeltetése  és  karbantartása  tárgyban  kötött  üzemeltetési
szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

51. A határozat száma:  848/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz.
posták üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötése a DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

52. A határozat száma:  849/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és kiszolgáló helyiségek
üzemeltetése tárgyban üzemeltetési szerződés megkötése a DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

53. A határozat száma:  850/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiéniés Általános Iskola
és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

54. A határozat száma:  851/2016. (XII.15.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A  Dunaújváros,  Bercsényi  Miklós  u.  2.  alatti,  volt  Bánki  Donát  Gimnázium  és
Szakközépiskola  épület  őrzésének  tárgyban  üzemeltetési-őrzési  szerződés
megkötése a DVG Zrt.-vel

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

55. A határozat száma:  864/2016. (XII.15.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Csapó  Zoltán  –  A  „Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában” Való Részvételre Benyújtandó – Pályázatának Támogatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában rögzített előzetes kötelezettségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

56. A határozat száma:  865/2016. (XII.15.) határozat 7. pontja

A határozat tárgya:

19



A  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.  „végelszámolás  alatt”
végelszámolásának megszüntetése, a társaság működésének folytatása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. február 16-án jóvá-
hagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

57. A határozat száma:  868/2016. (XII.15.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Jogi képviselő megbízása Dufner István birtokvédelmi perben

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglalt döntés beépítésre került a 2017. február 16-án jóvá-
hagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

58. A határozat száma:  10/2017. (I.19.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  a  Magyar  út  –  szent  István  utca  –  Halász  sor  által  határolt  terület
részleges  mérnökgeológiai  vizsgálat  elkészíttetése  és  az  alapján  a
településrendezési észközeinek módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 5. pontjában rögzített kötelezettségvállalás beépítésre került a 2017. feb-
ruár 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

59. A határozat száma:  11/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  illetménye  összegének
megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

60. A határozat száma:  12/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  költségtérítése  összegének
megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

61. A határozat száma:  13/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

62. A határozat száma:  14/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:
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A humán ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése összegének megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

63. A határozat száma:  15/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A gazdasági  és  stratégiai  ügyekért  felelős  alpolgármester  illetménye  összegének
megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

64. A határozat száma:  16/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése összegének
megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglalt beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

65. A határozat száma:  17/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A  koordinációs  és  városfejlesztési  ügyekért  felelős  alpolgármester  illetménye
összegének megállapítása
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Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

66. A határozat száma:  18/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A koordinációs  és  városfejlesztési  ügyekért  felelős  alpolgármester  költségtérítése
összegének megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában foglaltak beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváha-
gyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

67. A határozat száma:  23/2017. (I.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Vasmű út 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített pályázati forrásokhoz tartozó pénzügyi műveletek
beépítésre kerültek a 2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rende-
letbe.

68. A határozat száma:  24/2017. (I.19.) határozat 6. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  Modern  Városok  Programján  belül  a  „Zöld  SZTK”  épületének
felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetése
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Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 5. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe

69. A határozat száma:  25/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A Modern Városok Program keretében a „Radari Sporttelep fejlesztése” elnevezésű
állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
részére történő átadása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

70. A határozat száma:  26/2017. (I.19.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

A  Modern  Városok  Program  keretében  a  „Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása”
elnevezésű állami beruházás előkészítésével  kapcsolatos feladatok Vasmű u.  41.
Irodaház Kft. részére történő átadása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 3. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

71. A határozat száma:  27/2017. (I.19.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:
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A TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében  a „Dózsa Mozicentum
épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyá-
ban ajánlattételi felhívás kiírása 

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában foglalt feladatok fedezete beépítésre került a 2017. február
16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

72. A határozat száma:  29/2017. (I.19.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerző-
dés megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában szereplő munkához szükséges összeg beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

73. A határozat száma:  30/2017. (I.19.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó (2017. január
– május hónap) megállapodás megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes költségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

74. A határozat száma:  31/2017. (I.19.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac délkeleti oldalán
fekvő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes költségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

75. A határozat száma:  33/2017. (I.19.) határozat 5. pontja

A határozat tárgya:

2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormány-
zat költségvetésében történő rendezése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1-4. pontjában rögzített változások beépítésre kerültek a 2017. február
16-án jóváhagyott 2016. évi soron következő költségvetési rendelet (6.) módosítás-
ba.

76. A határozat száma:  41/2017. (I.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfoga-
dása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes költségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

77. A határozat száma:  43/2017. (I.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata módo-
sítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával kapcsolatosan

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes költségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

78. A határozat száma:  44/2017. (I.19.) határozat 2. pontja

A határozat tárgya:

Az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő kü-
lönbözet megtérítése

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 1. pontjában meghatározott előzetes költségvállalás beépítésre került a
2017. február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

79. A határozat száma:  50/2017. (I.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

Irodatechnikai  berendezések, valamint kapcsolódó informatikai  rendszerek bérlése
teljes körű üzemeltetési szolgáltatással tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
és a fedezet biztosításáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

80. A határozat száma:  51/2017. (I.19.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:
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A 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazásáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

81. A határozat száma:  85/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek elfoga-
dásáról

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában rögzített előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

82. A határozat száma:  89/2017. (II.16.) határozat 1-2. pontja

A határozat tárgya:

A  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvételről

Végrehajtási határidő: 

  - a pályázat benyújtására: 2017. március 6., de legkésőbb a mindenkor érvényes
pályázati felhívásban meghatározott időpont

Jelentés a végrehajtásról: 

A pályázat benyújtási határideje 2017.02.13-án 2017.03.14-ére változott, papír ala-
pon beküldendő nyilatkozat benyújtási határideje pedig az online küldéstől számított
3 nap volt.
A pályázatot határidőre benyújtottuk:  2017. 03.13-án online, majd 03.14-én postai
úton, mely a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-014104 azonosító számot kapta. Terve-
zett megvalósítási időszak: 2017.05.02 – 2018.06.30., tervezett elszámolható össz-
költség 9 M Ft.
A projekt megvalósítására meghatározott időpont jelentése 2018-ban esedékes.
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83. A határozat száma:  101/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 

-  kötelezettségvállalás teljesítésére: a módosító szerződés aláírását követő 5 napon
belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  1.  számú  módosítását  a  Fészek
Gyermekvédő Egyesület igazgatója 2017. március 7-én írta alá, azonban az aláírt
szerződés 2017. március 27-én érkezett meg hivatalunkba. A kötelezettségvállalást a
szerződés hivatalba érkezését követő 5 napon belül teljesítettük.

84. A határozat száma:  104/2017. (II.16.) határozat 

A határozat tárgya:

A civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározása

Végrehajtási határidő: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 

Az  oktatási  és  ifjúsági  tevékenységű  civil  szervezetek,  valamint  a  szociális  és
egészségügyi  szervezetek  2017.  évi  támogatására  vonatkozó  pályázatok  kiírása
2017. március 29. napján megtörtént.

85. A határozat száma:  105/2017. (II.16.) határozat 3. pontja

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 15. sz. fogorvosi körzet ellátására végleges feladatellátási szerződés
megkötése

Végrehajtási határidő:

- a jogerős praxisengedély bemutatását követő 15 napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 
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Dr. Székely Krisztina a jogerős praxisengedélyt 2017. március 28-án mutatta be. A
feladatellátási szerződés aláírása 2017. április 3-án, határidőben megtörtént.

86. A határozat száma:  129/2017. (II.16.) határozat 4. pontja

A határozat tárgya:

Dunaújváros  közigazgatási  területén  lévő  térfigyelő-rendszer  bővítése  tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Végrehajtási határidő: 

-  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozat 2. pontjában szereplő előzetes költségvállalás beépítésre került a 2017.
február 16-án jóváhagyott 2017. évi költségvetési rendeletbe.

87. A határozat száma:  142/2017. (III.02.) határozat 

A határozat tárgya:

DMJV Közgyűlése a határozatával elfogadta a DV N Zrt. 2016. január 01. - 2016.
december  31.  időszakra  vonatkozó  végelszámolást  záró  egyszerűsített  éves
beszámolóját

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot a DV N Zrt. részére megküldte.

88. A határozat száma:  167/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya:

A 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosításáról

Végrehajtási határidő: 

-  a szerződés aláírására: 2017. március 31.

Jelentés a végrehajtásról: 
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A felek 2017. március 21-ei dátummal aláírták a szerződésmódosítást.

89. A határozat száma:  178/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya:

Az  Egészségmegőrzési  Központ  2016.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
elfogadása

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat megküldésére: 2017. március 29.

Jelentés a végrehajtásról: 

A határozatot 2017. március 20-án megküldtük az  Egészségmegőrzési Központ in-
tézményvezetője részére.

90. A határozat száma:  179/2017. (III.16.) határozat 2-3. pontja 

A határozat tárgya:

A dunaújvárosi 3. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft-vel kötött
feladatellátási szerződés módosítása

Végrehajtási határidő: 2017. április 14.

Jelentés a végrehajtásról: 

A szerződés aláírása, a határozat megküldése az egészségügyi szolgáltató, a Nép-
egészségügyi Osztály és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére határ-
időben megtörtént.

91. A határozat száma:  193/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros  MJV Közgyűlése  a határozatával  elfogadta az  MMK Nkft.  2016.  évi
éves beszámolóját és azt elfogadásra javasolja a taggyűlésnek

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 
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A vagyonkezelési osztály a határozatot az MMK Nkft. részére megküldte.

92. A határozat száma:  194/2017. (III.16.) határozat 

A határozat tárgya:

Dunaújváros MJV Közgyűlése a határozatával  a taggyűlés részére az MMK Nkft.
ügyvezetőjének Kováts Rózsa Valériát javasolja, könyvvizsgálójának Viczkó Józsefet

Végrehajtási határidő: 

-  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc
napon belül

Jelentés a végrehajtásról: 

A vagyonkezelési osztály a határozatot az MMK Nkft. részére megküldte.

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

…  /2017. (IV.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, 2017. április 21.

                                        Cserna Gábor  s.k.
 polgármester
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