
 

 

                   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:21660/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. augusztus 2.-án (szerda) 10,45 órai kezdettel 

 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

Javasolt napirendek: 
 

 
1.) Javaslat Kilátó kialakításának megvalósítására(5414-3/2017) 
 
Előadó: Gazdasági és területfejlesztési bizottság      
  Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság   
  
  Pénzügyi bizottság        
  
  Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   
      
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Halmai Nóra ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs Gábor ügyvezető igazgató 

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

Rövid tartalom:Javaslat a Felső-Dunaparton megvalósítani tervezett Kilátó projekt 
önkormányzati forrásból történő megvalósítására, valamint a lebonyolítói feladatok Vasmű u. 
41. Irodaház Kft részére történő átadásra  

 
2.) Javaslat a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza Tagóvoda felújítására vonatkozó 
vállalkozási szerződések 1. számú módosítására(12772- 29/2017) 
 
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: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. -elnök vezérigazgató 

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Napsugár Tagóvoda és az Aprók Háza 
Tagóvoda felújítására vonatkozó vállalkozási szerződések 1. számú módosítására. A módo-
sítás többletforrást nem igényel. 

 
3.) Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői szer-
ződésének aláírására( 4307-6/2017.) 
 
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 osztályvezető 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Meghívott: - 

Rövid tartalom: Az előterjesztés javaslatot tesz a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Du-
naújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése 
elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott 
nyertes kivitelezővel történő szerződés kötés aláírására.  

4.)Javaslat a “Szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbe-
szerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása”  tárgy-
ban benyújtott ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási 
szerződés-tervezet  jóváhagyására (19368-55/2017.) 
 
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 a „szennyvíztisztító telep 
felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri te-
vékenység ellátásának biztosítása” tárgyban ajánlatok benyújtását kérte. Az előterjesztés az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatok alapján a nyertes kiválasztására, valamint a 
kapcsolódó megbízási szerződés-tervezet jóváhagyására irányul.  

 



 

 

5.)Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására (19368-54/2017.) 
 
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, továbbá azok biztonságos és folyamatos üzemének bizto-
sítása végett közbeszerezési eljárás indult, mely eljárás eredményének megállapítása szük-
séges. 
 
6.)Javaslat a Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére(21572-4/2017) 
  
Előadó: a pénügyi 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 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
 Rövid tartalom:Jelen előterjesztés  Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő te-
lepítésére tesz javaslatot. 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. július 28. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


