
 

 

                   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:28093/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. november 14-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 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodás módosításának véleményezésére( 1870-16/2017.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 
Meghívott: Dr. Bittmann Lilla projekt irodavezető, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Polgárdi, Batthyány u. 132. 
 
 
Rövid tartalom:A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás meg-
kereste Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy véleményezze a Társulási 
Megállapodás Társulási Tanács által elfogadott módosítását 
 
2.) Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújvá-
ros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat 
megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadására( 11186-16/2017.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 
Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, 
                   Budai Nagy A. út. 2. 
         Bencsik István igazgató DUNANETT NKft. Dunaújváros, Budai Nagy A. út. 2. 
 



 

 

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2017. (IV. 21.) határoza-
tával tájékoztatót kért a Dunanett Nonprofit kft-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat 
megoldásáról. 
 
3.) Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert “C” típusú sportpark 
telepítéséhez kapcsolódó egyéb fejlesztési munkák elvégzésére(24691 - 16 /2017) 
 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. - elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban 1 db ún. 
„C” típusú kültéri sportpark megépítésére nyert támogatást, melynek helyszíne a Felső Du-
na-park Batsányi utca mögötti területe. Az előterjesztés tárgya a kapcsolódó fejlesztési mun-
kák (vízelvezetés, bekötőút, világítás kialakítása) elvégzése a DVG Zrt. által megküldött ár-
ajánlat alapján. 
 
 
 
4.) Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről(543-79/2017) 
 

 
 

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 Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a 
BMSK Zrt.-vel kötendő Megbízási Szerződések megkötéséhez és az ahhoz szükséges 
egyéb dokumentumok aláírására 
 

5.) Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó                         
tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására(26739–5/2017) 
 
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 



 

 

 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Sipos Réka ügyintéző 
 

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. Elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-hálózat 
fejlesztése projekt végrehajtásához tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in 
house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel kívánunk megvalósítani. Az előterjesztés a ter-
vezési program elfogadására és az ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

6.) Javaslat a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biz-
tosítására(28344/2017.) 
  
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 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 

Sipos Réka ügyintéző 
 

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. Elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom: A “Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszerének 
módosítására” vonatkozó tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in house” beszer-
zés keretében a DVG Zrt-vel kívánunk megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program 
elfogadására és az ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

7.) Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén találha-
tó parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megálló-
iban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megin-
dítására.( 27206-11/2017.)  
 
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 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a buszmeg-
állók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos biztosítására közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak vélemé-
nyezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 



 

 

8.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti  
szerződés tervezet megtárgyalására(28346/2017) 
 
Előadó:  pénzügyi bizottság elnöke 
               városüzemeltetési turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság 
 
Előkészítő:  Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
                    Tóth Andrea ügyintéző 
 
Rövid tartalom: A DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő földek haszonbér mértéké-
nek megállapítása és a haszonbérleti szerződés tervezet megtárgyalása az újabb öt éves 
időszakra. 
 
9.) Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás ki-
építés kivitelezésére(28330/2017) 
 
 
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 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátke-
lő megvilágítás kiépítés kivitelezésére tesz javaslatot meglévő kiviteli tervek szerint 
 
 
  
 
Dunaújváros, 2017. november 10. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


