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:26003/2017.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2017. október 11-én (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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára
(1459/2017.)
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Szabó Imre osztályvezető, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatával döntött
arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás elkészítésével a Mobilissimus Kft.-t
bízza meg. A megbízási szerződés teljesítése alatt az előkészítő osztály egyeztető
tárgyalást folytatott a gazdasági társasággal a feladattal kapcsolatosan. Jelen
előterjesztés keretein belül döntést kell hozni, hogy milyen alternatívák szerint készüljön a
pályázati kiírás, mi legyen az előkészítő irány.

2.) Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges forrás biztosítására( 21971/2017.)

Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató, Dunanett Nkft.
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
Rövid tartalom:A Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításával
kapcsolatos forrásigényre vonatkozó újabb kérelmet nyújtott be Dunaújváros MJV
Önkormányzata részére bruttó 15.193.335,- Ft értékben.
3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával
kapcsolatos döntés meghozatalára(25867-2/2017.)
Előadó:

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Molnár Attila - aljegyző
Szabó Imre - osztályvezető

Meghívott:

Perényi Ottó - Stiefel Eurocart Kft. területi igazgató

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés 2009-ben úgy határozott,
hogy városi információs térképet készíttet. A térkép elkészítésére a Stiefel Eurocart Kft.
kapott megbízást. A kihelyezett térképek jelenleg is láthatók, megtalálhatók számos
közintézményben és a város egyes közforgalmú helyein. Az előterjesztés a 8 éves
térkép frissítésére, megújítására tesz javaslatot.
4.) Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére (19776-7/2017.)
Előadó:

a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:

Borgulya Zoltánné Human-Pszicho 2002 Nonprofit Kft.,
Borgulya Zoltán Pannon Oktatási Központ

Rövid tartalom:A Human-Pszicho 2002 Nonprofit Kft. és a Pannon Oktatási Központ
Gimnázium, Szakgimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola (Dunaújváros, Kőris
utca 17.) kérelmezte, hogy az oktatási intézmény épületei új utcanéven kerüljenek
nyilvántartásba, javaslatuk: Pannon kert. Az utcanév munkacsoport tagjai és a körzet
egyéni képviselője támogatják a javaslatot.
5.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó monitoring vizsgálatának elvégzése érdekében( 623-81/2017.)

Előadó:

Szabó Imre osztályvezető

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Halmai Nóra ügyintéző

Rövid tartalom:Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt feladat a projekt monitoring
tevékenységének ellátása. A monitoring vizsgálat lebonyolítása érdekében árajánlatok
bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő
kiválasztása céljából.
6.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó Paktum ülésének lebonyolítása érdekében( 623-82/2017.)
Előadó:

Szabó Imre osztályvezető

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Halmai Nóra ügyintéző

Rövid tartalom:Á DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységként létrejött
Foglalkoztatási Paktum 2017. novemberi, valamint 2018. januári tervezett ülésének
rendezvényszervezési feladatának ellátása érdekében árajánlatok bekérésére van
szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása céljából.
7.) Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán rézsű beszakadás helyreállítási munkálataira( 25918/2017.)
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:Dunaújvárosban a Dózsa György úttal párhuzamosan az Erdei tornapálya
felé vezető úton a rézsű szakasz egy részének helyreállítási munkálatai váltak szükségessé!
A rézsűn az esőzések miatt súvadások keletkeztek. A földcsuszamlás és a partfal beszakadása a helyreállítás hiányában balesetveszélyessé válhat és komoly anyagi károkat okozhat.
8.) Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási
munkálataira( 26001/2017.)
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
Mádai Balázs DVG Zrt.

Meghívott:

Rövid tartalom:Dunaújváros, Lebuki-patak Hétvezér utca – Vízimolnárok utca kereszteződésénél található gyalogos átjáró felújítási munkálatai váltak szükségessé! Az átjáró az erózió miatt beomlott melynek használata így rendkívül balesetveszélyes! A beszakadás következtében a patak nem tud medrében folyni. A patak folyását tovább nehezíti, hogy folyamán
rengeteg hordalék és iszap került a beszakadás környezetébe melyek szintén gátolják a patak folyását.
9.) Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására(1697-160/2017)
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
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Debreczeni Tamás vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Előkészítő:
Meghívott:

Rövid tartalom: Az előterjesztés a Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési,
buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött
vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására tesz javaslatot. A módosítás csak
Kossuth L. u. 19–27.parkoló felújítását érinti a többi feltétel változatlanul hagyása mellett.

10.) Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására( 24694-7/2017)
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

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő
Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2018. január 31-én
lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
11.) Javaslat a Napsugár Óvoda és az Aprók Háza Óvoda felújításával összefüggő
többletmunkák elszámolására( 12772- 43/2017.)
Előadó:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Napsugár Óvoda és az Aprók Háza Óvoda felújításával összefüggő többletmunkák elszámolására tesz javaslatot, mely munkákat az elnyert pályázat ( TOP 6.2.1-15-DU1-2016-00002 és TOP 6.5.1-15-DU1-2016-00004) költségvetése
nem tartalmazott.
12.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének
és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására(24256-9/2017)
Előadó:

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

Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Rövid tartalom: A DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó érvényes ajánlat elbírálása.
13.) Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok bekérésére(26202./2017.)
Előadó:

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Szabó László ügyintéző

Meghívott:Rövid tartalom:Az előterjesztés tárgya Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános
illemhely üzemeltetése miatt az üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók
körének véleményezése.

14.)Egyebek

Dunaújváros, 2017.október 6.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

