
 

 

                   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:24314/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. szeptember 13-án (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 Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 
képviselői indítvány megtárgyalására(23442-4/2017.) 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 
 
Rövid tartalom: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak  
érdekében, hogy az önkormányzat Dunaújváros területén legalább 20 darab tűzcsapra  
szerelt ivókutat helyezzen el. 
 
 
2.) Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő, a rekultivált, nem ve-
szélyes hulladéklerakó kaszálásának 2. üteméről szóló szolgáltatási szerződés véle-
ményezésére(7497-35 /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 Önkormányza-
tát a rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó utógondozására, melynek része a terület évi 
legalább kétszeri kaszálása és gyommentesítése. A munka 2. ütemét is el kell végezni. A 
DVG Zrt.-vel kötendő szolgáltatási szerződés tervezetet, az aláírás előtt az illetékes bizott-
ságokkal véleményeztetni kell. Az elvégzendő munka költsége 407 218,- Ft + 27 % Áfa (109 
949, Ft), mindösszesen 517 167,- Ft bruttó összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulla-
dékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll.  
 
3.) Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2017.” virágosítási verseny nyerteseinek dí-
jazásáról szóló polgármesteri határozat tervezet véleményezésére( 6709-82/2017) 
 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:- 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, 197/2017. (III.13.) PM 
számú határozatával virágosítási versenyt írt ki. A verseny nyerteseinek díjazását a Flóra 
Pack Bt.-vel kívánjuk megvalósítani. A kívánt követelményeknek a városban egyedül a Flóra 
Pack Bt. kertészete felel meg. A virágosítási verseny díjazása nem közbeszerzés, mivel nem 
visszterhes szerződéskötésről van szó, hanem az önkormányzat által kiírt pályázatok körébe 
tartozik. A verseny díjazásáról és a díjak megrendeléséről polgármesteri határozat tervezetet 
mellékeltünk. 
 
4.) Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer hitelesítésé-
hez független, akkreditált EMAS hitelesítő kiválasztására és a felügyeleti hitelesítő au-
dit megrendelésével kapcsolatos polgármesteri határozat-tervezet véleményezésé-
re(7309-32/2017.) 
 
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: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. június 5-én 
szerezte meg és regisztráltatta az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rend-
szerét, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente hitelesít-
tetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen akkreditáció-
val rendelkező EMAS hitelesítő van, árajánlatot Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary 
Kft. egyéni EMAS hitelesítőjétől kértünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől 
fogva hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét. A fenti cég a hitelesítés elvégzé-
sére a 490 000,- Ft + 132 300,-Ft Áfa, összesen bruttó 622 300,- Ft értékben adott árajánla-
tot, mely összeg a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költség-
vetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rende-
lete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
biztosított. 
 
5.) Javaslat Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 



 

 

felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására( 1175-79/2017) 
 
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 Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa  
György út és Vasmű út felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására tesz  
javaslatot. A módosítás csak a befejezési határidőt érinti a többi feltétel változatlanul  
hagyása mellett. 
 
6.) Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 
(1697-130/2017) 
 
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 területén parkoló építési és járda  
javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
7.) Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 
biztosítására(23015/2017.) 
 
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:A Modern Városok Program keretén belül zajlik a Radari Sporttelep  
fejlesztése (Dunaújváros, Sport út Hrsz. 365/9) ahova a földgáz bekötésre került. Az  
E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel csatlakozási szerződést írtunk alá 2017.06.21-én.  
A csatlakozási díj megfizetése megtörtént, a fedezet utólagos átcsoportosításra, valamint  
a gyepmesteri telep villanyszámláira a tervezett előirányzat 150.000,- forinttal történő  
emelésére tesz javaslatot jelen előterjesztés. 
 
8.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 3. sz. módosítása( 5-
21/2017.) 



 

 

 
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 útján. A szerződésben  
meghatározott út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), közkifolyók  
üzemeltetése (XVII.), az egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása  
(VIII.), Közúti tartozékok karbantartása (XV.) feladatokra jóváhagyott előirányzat  
mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a  
szerződés 3. számú módosítását indokolja. 
  
 
9.) Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására(1918-15/2017.) 
 
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 igazgató/osztályvezető 
                    Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                    Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató 
 
Rövid tartalom:A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a lomtalanítást Du-
naújváros közigazgatási területén. Az őszi társasházi lomtalanításhoz többletforrás biz-
tosítását kéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 
 
10.) Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbér-
leti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfoga-
dására( 6967-7/2017.) 
 
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 
Szedresi Csaba ügyintéző 

  
Meghívott:      Nyalka Lászlóa DVCSH Kft. műszaki igazgató 
                                      Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                                      Dr. Vántus Judit a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
 



 

 

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj  
meghatározására és a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal  
összefüggő szerződések elfogadására tesz javaslatot. 
 
11.) Javaslat  a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fej-
lesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 

(24406 - 2/2017.) 
 

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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
 
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője 
  Dr. Vántus Judit a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                         
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  
törvényben foglaltak alapján előírt, a vÍziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő  
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására  
tesz javaslatot. 
 
12.) Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
(19482- 2 /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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának  
kialakítására  tesz javaslatot. 
 
13.) Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról(24225/2017) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret- 
megállapodás megkötésére tesz javaslatot. 
 
14.) Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
( 24318/2017) 
 

 



 

 

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

 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés az e-Mobi Nonprofit Kft. által felajánlott 2 db  
elektromos töltőállomás telepítésére tesz javaslatot. 
 
15.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének 
és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó ajánlatok bekérésé-
re(24256/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
Rövid tartalom: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa Múzeum  
galambkármentesítésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése.  
  
16.)Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2017.szeptember 8. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


