
 

 

                   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:29908/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. december 6-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 KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás elutasításá-
ra, valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható 
eredményének megismerésére( 29192/2017.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
 
Meghívott: Németh Tamás vezérigazgató, KNYKK Zrt. 
 
Rövid tartalom: A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére  
a „Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017.  
évi várható eredményéről. Javaslat a tarifák módosítására 2018. január 1-jei  
bevezetéssel” című előterjesztését megismerés és jóváhagyás céljából. 
 
 
 
2.) Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére(1918-18/2017.) 
 
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:2017. 12. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő  
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt  
új vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
  
3.) Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 
vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére( 18-7/2017.) 

 
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 osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2018.01.01. - 
2018.12.31. közötti időszak működési költségvetésére tesz javaslatot bruttó 6.724.000,- Ft 
összegben. 
 
4.) Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többlet-
költségek rendezésére(29756/2017.) 

 
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: A Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült többletkölt-
ségek rendezésére vonatkozó pénzügyi fedezet nem teljesül, ezért jelen előterjesztés szerint 
szükséges az erre vonatkozó megállapodás módosítása. 
 
5.) Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére( 29834/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Javaslat új közterületi berendezések beszerzésére és az árajánlat ismerte-
tése. 
 



 

 

6.)Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés /2018. január-március hónap/ megkötésére.(29174/2017.) 
 
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:DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő 
szolgáltatási keretszerződés alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig január- március 
hónapra kötődik keretszerződés az elvégzendő munkákra. 
 
7.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - 4. sz. módosítása( 5-
28/2017.) 
 
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 hó és sí-
kosság mentesítés (III.), út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), felada-
tokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenő-
mentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja. 
  
8.) Javaslat Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás 
kiépítésének  kivitelezésére( 29665/2017) 
 
 
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 Apáczai Csere János út melletti sétány 
megvilágítás kiépítésének  kivitelezésére tesz javaslatot. meglévő kiviteli tervek szerint. 
 
 
9.) Javaslat  Magyar úton emléktábla kihelyezésére(27956/2017.) 



 

 

 
Előadó: Markóth Béla osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Apostag község fennállásának 800. évfordulója és az 1944-es dunapentelei 
bombázás apostagi áldozatainak emlékére a Magyar úton emléktáblát kíván kihelyezni. 

10.) Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzé-
si eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosítására(19368-
82/2017.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

   
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:az előterjesztés Dunaújváros MJV Közgyűlésének 490/2017. (VI.27) határo-
zata módosítására irányul, melyben a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújításának költ-
ségvetési fedezete kerül módosításra. 
 
11.)Egyebek 
 
Dunaújváros, 2017.december 1. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


