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Ikt. Szám:16454/2017.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2017. június 7-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 DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó kaszálásának 1. üteméről szóló szolgáltatási szerződés véleményezésére(7497-24 /2017.)
Előadó:

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

Előkészítő:

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

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.,
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Rövid tartalom: A környezetvédelmi hatóság a 68204/07. számú rekultivációs engedélyről
szóló határozatában kötelezte a tulajdonos Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására, melynek része a terület évi
legalább kétszeri kaszálása és gyommentesítése. A polgármester a munka 1. ütemét megrendelte. A DVG Zrt. megküldte a szolgáltatási szerződés tervezetét, melyet aláírás előtt az
illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell. Az elvégzendő munka költsége Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet,
7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre
áll.

2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
elfogadására és kiadására(1535-39/2017.)

Előadó:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:

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

Meghívott: Rövid tartalom: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával.. A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.
3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására(1459/2017.)
Előadó:

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

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Szabó Imre igazgató, Városfejlesztési Igazgatóság
Gertheis Antal ügyvezető, Mobilissimus Kft.
(1093 Bp., Lónyay u. 34. 3. em. 21.)

Rövid tartalom: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatával döntött
arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a Mobilissimus Kft.-t bízza meg. A
megbízási szerződés teljesítése alatt az előkészítő osztály egyeztető tárgyalást folytatott a
gazdasági társasággal a feladattal kapcsolatosan. A Modern Városok Program keretien belül
2018. I. vagy II. félévében buszbeszerzés valósulhat meg Dunaújvárosban.

4.) Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére
( 14719 - 6 /2017.)
Előadó:

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

Előkészítő:

Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

Rövid tartalom:A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
meghirdetett központi költségvetési pályázaton a korábbi évekhez hasonló módon Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a
pályázat benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére, és a kapcsolódó
megállapodás megkötése.
5.)Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 1. sz. módosítása
( 5-15/2017.)
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 Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait
évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott út és
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), Közkifolyók üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja.
6.) Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő)
felújítására(17118 - 2/2017.)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a volt Juharos vendéglő építészeti, gépészeti és villamos
felújítására tesz javaslatot.

7.) Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira(1697-76/2017)
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
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Előkészítő:
Meghívott:

Rövid tartalom: Az előterjesztés a Dunaújváros területén új buszváró pavilonok
telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira
tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
8.) Javaslat harminc darab új közterületi pad megrendelésére( 16983/2017)
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Rövid tartalom:Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú pad van melyeket javítani már nem lehet, ezért javasoljuk újabb harminc darab Urban T6-V típusú pad megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.
9.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére(
16671/2017.)
Előadó:

a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Gergő Edmond DVG. Zrt., operatív igazgató (email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV területén a Római körúti víztorony környezetébe ivókút
telepítése vált szükségessé. Az előterjesztés az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére irányul.
10.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére(17347 /2017.)
Előadó:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke,
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke,
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő:

Pásti Norbert ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló helyi rendelettel

kapcsolatban konkrét igény 2016. év végégi nem érkezett, azóta több igény került beadásra,
melyekkel kapcsolatban már lakossági panaszok is érkeztek. Az igényeket, a panaszokat és
a lehetséges gazdasági bevételeket mérlegelve a rendelet hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot.
11.) Javaslat Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére(14362-2/2017)
Előadó:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 13 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot.
12.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére( 16478/2017)
Előadó:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:A 528/2016 (VI.13.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2016. június 20. napján
létrejött vállalkozási szerződés 2017. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot.
13.)Egyebek
Dunaújváros, 2017.június 2.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

