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:10522/2017.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2017. április 12-én (szerda) 10,00 órai kezdettel
rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló
Javasolt napirendek:
1.) Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására(11186/2017.)
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, Budai Nagy
A. út. 2.
Rövid tartalom:A jelenlegi helyzetben szükségszerűvé vált a .Dunanett Nonprofit kft és a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
2.) Javaslat ajánlattételi felhívás kiírására a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat megvalósításához szükséges műszaki eszközök beszerzése
vonatkozásában( 69 – 6 /2017.)
Előadó:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató

Előkészítő:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Kováts Rózsa ügyvezető igazgató, MMK Közhasznú Nonprofit Kft.
(Dunaújváros, Apáczai Cs. János u. 11., kovats.rozsa@gmail.com)

Rövid tartalom:Önkormányzatunk 2016-ban közművelődési érdekeltségnövelő támogatást

nyert, melynek tárgya műszaki-hangtechnikai eszközök beszerzése az MMK K. N.Kft. részére (II. ütem). Az előterjesztés tárgya az ajánlatadói kör, az ajánlattételi felhívás és a szállítói szerződés véleményezése.
3.) Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapításáról(1097-44/2017)
Előadó:

az önkormányzat bírálóbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője
Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott:

Vencli Adrienn, BMSK Zrt.

Rövid tartalom:„Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyban 2017. 03.07-én közbeszerzési eljárást indított DMJV Önkormányzata. A közbeszerzési eljárást a feladattal megbízott BMSK Zrt. lefolytatta. Az eredmény megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala
szükséges.
4.) Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projekt területi kiválasztási kritériumokról szóló
nyilatkozatának elfogadására( 623-37/2017.)
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre igazgató
Halmai Nóra ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP” c., megvalósítás
alatt álló projekt elérte a harmadik mérföldkő leadásával azt a projektelőrehaladási szintet,
mely szinten a pályázati feltételeknek megfelelően kötelező a projekt költségvetését felülvizsgálni és ezt az Irányító Hatóság felé benyújtani. Ennek kötelezően benyújtandó melléklete a projekt illeszkedésvizsgálatáról szóló nyilatkozat, melynek elfogadására közgyűlési határozat szükséges.
5.) Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda felújítása érdekében megvalósított projektekben
tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására(621-4/2017.)
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA)
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre igazgató

Meghívott:

Halmai Nóra ügyintéző
-

Rövid tartalom:Javaslat kivitelező kiválasztására a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” c., megvalósítás alatt álló projektben tervezett beruházás, az Aprók Háza Tagóvoda és Napsugár Tagóvoda felújítási munkálatainak elvégzésére
6.) Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez
többletforrás biztosítására(1918-9/2017.)
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
Beéry Réka ügyintéző
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató
Rövid tartalom:A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a lomtalanítást Dunaújváros közigazgatási területén. A tavaszi társasházi lomtalanításhoz többletforrás biztosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
7.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i
emlékmű előtti terület felújítására(7388-5/2017.)
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
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Palkovics Katalin ügyvezető

Rövid tartalom: Dunaújváros MJV temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű a
2016. évben felújításra került, mely felújítás nem érintette az emlékmű előtti területet. Ahhoz,
hogy a megemlékezéseken jelenlévők tisztább környezetben emlékezhessenek meg, szükséges az emlékmű előtti terület felújítása.

8.) Javaslat Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M. utca által határolt
területen további parkolók építéséhez összevont engedélyezési és kiviteli terv készíté-

sére.( 6398-15/2017)
Előadó:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő:

Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom: Dunaújváros területén a Dózsa Gy. út – Szórád M. út - Esze T. utca - Táncsics M utca által határolt területre további parkolók építéséhez összevont engedélyezési és
kiviteli terv készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.
9.) Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út
felújítási munkáihoz műszaki ellenőr kiválasztására.(1175-40/2017)
Előadó:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő:

Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom:tájékoztatás, hogy a Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György és Vasmű út
felújítási munkáihoz kitől kérünk árajánlatot műszaki ellenőri tevékenység elvégzéséhez.
10.) Javaslat Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkálataira( 169741/2017)
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:

Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási
munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
11.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására(10407/2017.)
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
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Palkovics Katalin ügyvezető

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV köztemetőjében lévő XXI.-es és XXV.-ös parcellában találhatóak a közköltségen eltemetett elhunytak sírhelyei. Összesen 168 db ilyen sírhely van
melyek tekintetében már az 5 év türelmi idő is letelt. Jelen előterjesztés Dunaújváros MJV
Önkormányzata részéről ezen sírhelyekről történő lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására irányul.
12.) Javaslat “Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására(:8435-13/2017.)
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita ügyintéző
Rontó Mónika ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:2012. évben sportingatlan üzemeltetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 2017.07.31. napján lejár. Az előterjesztés
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására és a fedezet biztosítására tesz javaslatot.
13.) Javaslat Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése,
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása folyamatos
üzemének biztosítására(9288-6/2017.)
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő
Dunaújváros közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló szerződés 2017.
szeptember 30-án lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának

és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.
14.) Javaslat Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére( 7597-15/2017)
Előadó:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő:

Debreczeni Tamás ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő
forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok
ismertetése és megtárgyalása.
15.) Javaslat megelőző fürkészdarázs irtás elvégeztetéséről( 7414-8./2017.)
Előadó:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

Meghívott: Rövid tartalom:A megelőző fürkészdarázsirtás elvégeztetésére beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása
16.) Javaslat a szökőkutak tavaszi beüzemeléséhez szükséges javítási munkálataira(
11326 /2017.)
Előadó:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:Az előterjesztés a szökőkutak (Öntelt mackó, Korsós lány) tavaszi beüzemeléséhez szükséges javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
17.)Egyebek
Dunaújváros, 2017.március 7.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

