
 

 

                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

                Dunaújváros, Városháza tér 1.                                                                                         
               (06-25)  544-392 
  E-mail: varosuzemeltetési@pmh.dunanet.hu 

 
Ikt. Szám:13307/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. május 10-én (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 „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási szerződés-
tervezetre.(4042-10/2017) 

 
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott:      Ungár János ügyvezető, Emobility Solutions Kft. 
 
Rövid tartalom:Javaslat „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási  
szerződéstervezet megtárgyalására. 
 
2.) Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú in-
gatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra. 
(7981-9/2017) 
 
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott:      Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút NZrt.  
 Nagy Attila polgármester Kisapostag Község Önkormányzat 
 



 

 

Rövid tartalom: Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú  
ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodás megtárgyalása. 
   
3.) Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére( 
113-3/2017)  
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Béke városrész Tavasz utcai játszótér területén egy da-
rab kis tető nélküli csúszda telepítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlat alap-
ján.  
4.)Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó              
(2017. január – május hónap) megállapodás 1.sz. módosítására(18-3/2017.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
Meghívott: Tóth Ferenc Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
 
Rövid tartalom:A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója kezdeményezte az üzemel-
tetési megállapodás 88.900.- Ft-tal történő módosítását az időközben felmerülő előre nem 
tervezett költségek okán. (Ügyvédi költség) 
 
5.) Javaslat Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépítendő zebra és a Ta-
vasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére(13361/2017) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Dunaújváros Papírgyári úton a vásár tér előtti új kiépí-
tendő zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére tesz ja-
vaslatot. meglévő kiviteli tervek szerint. 
 
6.)Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017.május 5. 
 
                           Cserni Béla s.k. 


