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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. június 13-án (kedd) 11,00 órai kezdettel 
 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
 
1.) Javaslat ajánlattételi felhívások kiírására Dunaújváros településrendezési eszköze-
inek módosításának elkészítésére a Magyar út - Szent István utca – Halász sor által 
határolt területre( 204-16/2017.) 
 
Előadó: Szabó Imre igazgató 
 
Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Közgyűlése a 10/2017. (I.19.) határozatával döntött arról, 
hogy a Magyar út - Szent István utca – Halász sor által határolt területen a részletes mé-
rnökgeológiai vizsgálat függvényében településrendezési eszközök módosuljanak. A ren-
dezési terv módosítás elkészítésére javasoljuk az ajánlattételi felhívás kiírását. 
 
2.) Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos tájékozta-
tó elfogadására(15752-4/2017) 
 
Előadó:      a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                        
Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető 
 Vasmű u. 41. Kft. 
 
 
 
 



 

 

Rövid tartalom:Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával dönt-
ött a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról. 2017. május 19-i 
közgyűlésén Besztercei Zsolt képviselő kérte,  hogy a jelen közgyűlésen mutassuk be a 
Modern Városok Programokkal kapcsolatos projektek jelen állását. 
 
3.) Javaslat a TOP-6.1.4-16  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására(5414-2/2017)  
 
 
Előadó: Szabó Imre igazgató 
 
Előkészítő: Szabó Imre igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 

Rövid tartalom:Javaslat a TOP-6.1.4-16  Társadalmi és környezeti szempontból fenntar-
tható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra Dunaújváros Megyei Jogú Város In-
tegrált Területi Programjának megfelelően, valamint konzorciumi megállapodás kötésére a 
támogatási kérelem benyújtása érdekében.  
 
4.) Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgála-
tának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések meghozata-
lára(204-17/2017) 
 
Előadó:      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – Városfejlesztési Igazgató 
                       Kárgli Rita településrendezési ügyintéző 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Közgyűlése a 10/2017. (I.19.) határozatával döntött arról, 
hogy a Magyar út - Szent István utca – Halász sor által határolt területen a részletes mé-
rnökgeológiai vizsgálat elkészítéséről. A vizsgálat elkészült és több intézkedési javaslatot is 
tartalmaz. 
 
5.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái-
ra(18723/2017.) 

 
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  
 Mózes Tibor ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés hatósági végzés alapján két bölcsődében étellift telepíté-
sére, valamint óvodák és a Siófoki üdülő felújítási munkáira tesz javaslatot. 
 



 

 

 
6.) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására( 8801-2/2017.) 
 
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 

Előkészítő: Somfai Tamás ügyintéző 
 Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. Ügyvezetője 
 
Rövid tartalom:A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletben foglalt feladatokat 
az 1. mellékletében szereplő díjtételekkel összhangban kell alkalmazni, ezért a rendeletter-
vezet maradéktalan teljesítése érdekében a rendeletben pontosítást igénylő kiegészítések 
váltak szükségessé.  
 
7.) Javaslat a Dújv. Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villa-
mos energia E-On részére történő kiegyenlítésére( 19002/2017.) 

 
 
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 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Táncsics M. u. 36/2 sz. alatti ingatlant (volt Zöld SZTK) Ön-
kormányzatunk megvásárolta 2016. második félévében. Az őrzés, takarítás folyamán el-
használt villamos energia számlája megérkezett, kifizetéséhez forrás átcsoportosítására tesz 
javaslatot jelen előterjesztés. 
 
 
            
 
Dunaújváros, 2017. június 9. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


