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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. szeptember 04. (hétfő)10:00 órai kezdettel 

 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, földszinti díszterem 
 

Javasolt napirendek: 
 
1.) Javaslat a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) ingyenes 
állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel és a támogatói okirattal kapcsolatos 
döntés meghozatalára (2878/2017.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Dr. Kaja Edit ügyintéző 
 
Meghívott:: Dr. Kovács Péter a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése 125/2017. (II.16.) határozatá-
val döntött arról, hogy a volt „Zöld Rendelő” épületét ingyenesen felajánlja a Magyar Állam 
részére járási hivatal kialakítása céljából. A határozat 7. pontja alapján az ingyenes tulajdon-
ba adásra vonatkozó szerződés tervezetet közgyűlés elé kell terjeszteni. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal megküldte az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó szerződés tervezetét. A 
szerződés tervezet elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
2.) Javaslat a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben tervezett  beruházás kivi-
telezőjének kiválasztására (23845/2017). 
 
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:     Szabó Imre osztályvezető 
 
Meghívott:      - 
 
 



 
     

 

Rövid tartalom:Javaslat kivitelező kiválasztására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld 
város kialakítása c., megvalósítás alatt álló projektben tervezett beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására. 
 
Az előterjesztés helyben kerül kiosztásra! 
 
3.) Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezett beruházás kivitelezőjének ki-
választására (1121-12/2017). 
 
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:     Szabó Imre osztályvezető 
 
Meghívott:      - 

 
Rövid tartalom: Javaslat a beruházás kivitelezőjének kiválasztására, a felújítási munkálatai-
nak elvégzésére a Modern Városok program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
megvalósulása érdekében.  
 
Az előterjesztés helyben kerül kiosztásra!       
 
4.) Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz  
szabadstrandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költ-
ség  biztosítására(561-6/2017.) 
 
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 
 
Előkészítő:     Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
                        Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott:      Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
 
Rövid tartalom: A Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz a szabadstrand 
vízpótlásának kivitelezése az utolsó fázisához érkezett. A kivitelezés folyamán felmerültek 
váratlan feladatok, melyek a határidő hosszabbítását és többlet költség szükségességét 
eredményezik. Jelen előterjesztés a határidő hosszabbítására és többlet költség biztosításá-
ra irányul.  
 
 
Dunaújváros, 2017.szeptember 01. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


