
 

 

                   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:19263/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. június 26-án (hétfő) 11,30 órai kezdettel 
 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
 

1.) Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára(2670-7/2017) 

 
Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
  a Pénzügyi Bizottság elnöke 
  a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
  
Előkészítő:    Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Az MVM Partner Zrt. térítésmentesen felajánlott a város részére egy 2 x 22 
kW-os elektromos töltőoszlopot. Az ajánlat elfogadása esetén a telepítéssel, a hálózati csat-
lakozással és az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a városnak kell viselnie. 
 
2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal 
felújítási munkálataira( 19092/2017.) 
 
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: Nagy Zsolt DVG. Zrt. 
 
 
 



 
 

 

Rövid tartalom: Dunaújváros MJV Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal megerősítési 
munkálatai váltak szükségessé! A buszmegálló feletti rézsűn az esőzések miatt súvadások 
keletkeztek, ezért a csapadék elvezetés kiépítése indokolt. A domboldal tetején található te-
rületeken már az erózió látható jelei mutatkoznak.  

 
3.) Javaslat csónakházi stégek felújítási munkálataira(17101-5/2017.) 
 
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 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonát képező csónakház előtti 
stégek/úszóművek balesetveszélyes állapotban vannak, így azok felújítása szükséges.  
            
4.) Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
(19582/2017.) 
 
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: DVG Zrt szerződés állományának felülvizsgálata során számos elindított 
feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések teljesítési határ-
ideje módosuljon. A fokozott ütemű teljesítésekre tekintettel indokolt a fizetési határidő rövi-
dítése. 
 
5.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira(19805/2017. 
 
Előadó: a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  

 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Napraforgó Bölcsőde tetőfelújítására, valamint a Csil-
lagvirág Tagóvoda mosdó felújítására tesz javaslatot. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.) Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal 
együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 
( 9288-47/2017) 
 
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: A „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal 
együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, kar-
bantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 

7.) Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás indítására(19368/2017.) 
 
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 szennyvíztisztító telepén a szennyvíz tisz-
títását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos üzemének bizto-
sításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szüksé-
ges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 

8.) Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbe-
szerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítására 
(19368-4/2017.) 
 
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 szennyvíztisztító telepén a szennyvíz tisz-
títását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos üzemének bizto-
sításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szüksé-
ges. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki 
ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását 
biztosító gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és 
szerződéstervezet véleményezésére irányul.  
 

9.) Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására vo-
natkozó   (2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére(18-5/2017.) 

 
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 
 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 371/2017. (V.18.) határoza-
tával a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának Gergő Edmondot választotta meg, 
2017.június 1-től,-2018. Május 31-ig. Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2017.06.01.-2017.12.31. közötti időszak működési költségvetésére tesz javaslatot 
5.642.000,- Ft összegben. 
 
10.) Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére.(15112-3/2017) 

 
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:      Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
  
Rövid tartalom: Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére beérkezett árajánlat is-
mertetése és megtárgyalása. 
 
 
 
 
 
 
11.) Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálatai-
ra(1697-92/2017) 



 
 

 

 
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, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási 
munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlat alapján. 
 
12.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására( 16478-5/2017) 
 

 
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 ERAN-
DO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2016. június 20. napján 
létrejött vállalkozási szerződés 2017. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karban-
tartással kapcsolatos gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot. 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. június 23. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


