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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság
2017. szeptember 19-én (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, képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének 
tárgyában(24842/2017)

Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető

Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző

Meghívott  : Iván László önkormányzati képviselő

Rövid tartalom:Iván László képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be Steora okos pad
kihelyezésére. Indítványában két lehetséges helyszínként Dunaújváros, Dózsa György tér
vagy a Városháza tér területét jelölte meg.

2.) Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében,
kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására(1097-
130/2017)

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke



El  őkészítő:   Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

                     
Meghívott:    BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó, Vencli Adrienn

  DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter

Rövid tartalom: Dunaújváros labdarúgó – sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére 
irányuló döntések meghozatalára, a kivitelező kiválasztására elindítandó feltételes közbe-
szerzési eljárás megindítására.

3.) Javaslat kártérítési igény elbírálására( 21109-12/2017)

Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető

Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Gyenes Miklós károsult

Rövid tartalom: 2017. június 28-án a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 29. szám előtt par-
kolt gépjárműre ráestek egy platánfáról letörött faágak az esti vihar során, melynek követ-
keztében az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel 
DMJV Önkormányzatával szemben.

4.) Javaslat kártérítési igény elbírálására( 21287-13/2017)

Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető

Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Kajári Tibor károsult

Rövid tartalom:2017. június 28-án a Dunaújváros, Hengerész utca 11. szám előtt parkolt 
gépjárműre ráesett egy akácfa az esti vihar során, melynek következtében az autó több he-
lyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával 
szemben. 
 

5.) Javaslat kártérítési igény elbírálására(19486-9/2017)

Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető

Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Konta János károsult

Rövid tartalom:2017. június 13-án a Dunaújváros, Százszorszép úton gépjárműjével a ká-
rosult kátyúba hajtott. A gépjármű jobb hátsó kereke megsérült. A károsult vagyoni kártérí-
tési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.



6.) Javaslat kártérítési igény elbírálására( 19943-11/2017)

Előadó: jogi és közgyűlési osztályvezető

Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző

Meghívott: Keserű Gyula János károsult

Rövid tartalom:2017. június 05-én a Dunaújváros, Erkel kert 23. szám előtt parkolt gépjár-
műre ráesett egy platánfáról letörött faág, melynek következtében az autó több helyen meg-
sérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben.

7.)Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés
 felújítási munkáira(:25033/2017.)

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 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi ol-
dal tetőszigetelés felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségve-
tés alapján.
 
 

Dunaújváros, 2017. szeptember 15.

                   Cserni Béla s.k.
            a bizottság elnöke


