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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. október 17-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 a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 
kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására(543-
65/2017) 
 
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 
 
Előkészítő:    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. 
 
 
2.) Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés elfogadására(4586- 
35/2017) 

 
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 
  
Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető 
    Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző 
                       
Meghívott:    DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter 
 
Rövid tartalom:A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsola-
tos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a végleges Támogatási szerző-
dés és a megkötéséhez szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 
 
3.) Javaslat a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által hatá-
rolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére.(25000-2/2017) 
 
 
 
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, Nyáradi Anna ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
   
 
Rövid tartalom: Dunaújváros területén a Szórád Márton út Köztársaság út és Apáczai Cse-
re János út által határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
 
4.) Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási mun-
kálatára( 1697-174/2017) 
 
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, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti  
járda felújítási munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlat alapján. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.) Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervé-
nek készítésére.(26798-2/2017) 
 
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, Nyáradi Anna ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda építés engedélyezési és  
kiviteli tervének elkészítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
   
 
6.) Javaslat önkormányzati intézmények felújítási munkáira(26778/2017.) 

 
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 Nyilvános illemhely, óvodák, MMK felújítási  
munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
 
 
 
            
 
Dunaújváros, 2017. október 13. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


