
 

 

                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 
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               (06-25)  544-392 
  E-mail: varosuzemeltetési@pmh.dunanet.hu 

 
Ikt. Szám:4279/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. február 8-án (szerda) 11,00 órai kezdettel 

 rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló 
 
 

Javasolt napirendek: 
 
 
1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 
lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló vállalkozási 
szerződés megkötésére(36-3/2017) 
 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  
 elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Somfai Tamás gazdálkodási ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 (e-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros közigazgatási területén található piacon a nyilvános illemhely 
portálszerkezetének felújítása indokolt. Az előterjesztés a portálszerkezet bontására, és he-
lyette új, műanyag szerkezet gyártására, továbbá szerelési munkálataira vonatkozó vállalko-
zási szerződés megkötésére irányul. 
 
2.) Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására(1359-2/2017) 
  
 
Előadó: Városüzemeltetés, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
Pénzügyi bizottság elnöke 
Bíráló bizottság elnöke 

    



 

 

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Farkas Róbert ügyintéző 
 
Rövid tartalom:Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bő-
vítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
3.) Javaslat Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M. utca által határolt 
területre közterület alakítási terv készítésére.(3610-3/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály  vezetője 
 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
  
 
Rövid tartalom:Dunaújváros területén a Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Tán-
csics M. utca által határolt területre közterület alakítási terv készítésére beérkezett árajánlat 
ismertetése és megtárgyalása. 
 
4.) Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat áthe-
lyezésének megtervezésére.(4627/2017) 
 
Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és 

  turisztikai bizottság elnöke  
 -a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 -a pénzügyi bizottság elnöke 
 -az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros, Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók kerülnek kialakítás-
ra, ez miatt szükséges meglévő közvilágítási hálózat áthelyezésének tervezésére beérkezett 
árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
5.)Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 
munkáinak ellátására(1526-13/2017) 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
  Debreczeni Tamás vezető ügyintéző  
 
Meghívott: Swarco Traffic Hungaria Kft. 
 Road Signal Kft. 
 Mota-Szer Kft. 
 Háromtárs Kft. 
 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés tárgya a Dunaújváros területén lévő forgalomirányító be-



 

 

rendezések üzemeltetési munkáinak ellátására beérkezett árajánlatok ismertetése és meg-
tárgyalása. 
 
 
6.) Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira vonatkozó 
ajánlatok bekérésére(4622/2017) 
 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés tárgya a növényvédelmi munkák ellátása miatt a vállalko-
zási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése. 
 
7.) Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli kistérségi települé-
sekkel való együttműködésre(4929 /2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási  
 osztályvezetője 
 
Előkészítő: Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott:  
 
Rövid tartalom: Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli kistérségi települé-
sekkel való együttműködés szúnyoggyérítésre vonatkozóan közbeszerzési pályázat lebonyo-
lítására 
 
 
 
8.)Egyebek 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2017.február 3. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


