
 

 

                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 
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Ikt. Szám:30207/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. december 12-én (kedd) 09,30 órai kezdettel 

 rendkívüli 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.) határo-
zata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített pá-
lyázati kiírás elfogadására( 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 Környezetvé-

delmi 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 társaság a pályázati kiírást elkészített, melynek tartalmáról és  
meghirdetéséről szükséges dönteni. 
 
 
 
 

 
 
2.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodás módosítására( 1870-20/2017.) 
 



 

 

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: - 
 
 
Rövid tartalom:A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ismét 
megkereste Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 30 napon belül terjesz-
sze 2. körben az önkormányzat közgyűlése elé a Társulási Megállapodás Társulási Tanács 
által elfogadott, a tagi önkormányzatok észrevételeivel kiegészített módosítását 
 
3.) Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklera-
kóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírására(18864 - 21 /2017.) 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Kövecses Péter igazgató NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-

ordináló és V. Zrt. Fejlesztési és Stratégiai Igazgatóság, 1300 Buda-
pest, Pf. 333, peter.kovecses@nhkv.hu 

 
 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzata indulni kíván a KEHOP-3.1.2  
„A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” c. pályázaton, melynek  
célja egy helyi komposztáló telep létesítése. Pályázatot az NFP Nemzeti Fejlesztési  
Programiroda Nonprofit Kft.-vel közös konzorciumban lehet benyújtani. Az előterjesztés  
tárgya a pályázat benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása és a konzorciumi  
megállapodás jóváhagyása. 
 
4.) Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályáza-
tok keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez 
csatlakozás dokumentumainak véleményezésére(29970/2017.) 
 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
 
Meghívott: Zalai Norbert Larinea Kft. ügyvezető igazgató 
 
Rövid tartalom:A TOP-6.5.1 prioritási soron benyújtott, megvalósítás alatt álló négy 
önkormányzati projekt megvalósításának a pályázati felhívás alapján feltétele, hogy Du-



 

 

naújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakciótervvel 
(ún. SECAP) rendelkezzen. A SECAP megvalósításának alapja egy európai uniós szervezet, 
a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás. Ezek alapján a Polgármesterek 
Szövetségéhez való csatlakozás dokumentumainak véleményezését javasoljuk. 
 
 
5.) Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés elfogadására(4586- 
57/2017) 
 

 
 

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 
   DMJV PH Vagyonkezelési Osztály, Vántus Judit osztályvezető 
 
 
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. 
 
 
6.) Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogató-
központ kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épü-
letében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. 
részére történő átadására(30314/2017) 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzata az Integrált Területi Programja alapján 
részt kíván venni  a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés” címmel megjelent pályázati felhíváson. Javasoljuk, hogy a beruházással 
kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg. 
 
7.) Javaslat a Vasmű u. 41 Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó megvalósítá-
sára megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját forrás biztosítá-
sáról(5414-4/2017) 
 



 

 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  
Előkészítő:    Szabó Imre osztályvezető 
                       
Meghívott:    Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részéről Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
 
Rövid tartalom: Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a 
kivitelezéshez szükséges további forrás biztosításáról, a polgármester felhatalmazása a 
Vasmű u. 41 Irodaház Kft.-vel kötendő Megbízási Szerződésmódosításhoz és az ahhoz 
szükséges egyéb dokumentumok aláírására 

 
8.)Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására(30354/2017) 

 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 
  
Véleményező bizottságok: 
pénzügyi bizottság 2017.12.12. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12. 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a TOP-
6.9.2-16  “Helyi identitás és kohézió erősítése” pályázaton. A pályázaton való részvételre, 
a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A 
támogatási kérelemmel egyidejűleg Megalapozó dokumentumot, Stratégiai dokumentumot 
és az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell benyújtani, melyek elkészíttetésére 
ajánlattételi felhívás szükséges. 
 
 9.) Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáira 
(30363/2017.)  

 
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 Hajléktalan Ellátó Centrum  kazáncsere, illetve a Lo-
rántffy és Széchenyi kollégiumokban és a Dunaferr Szakközépiskolában üzemelő konyhák 
felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 



 

 

10.) Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában(30340/2017) 
 
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: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
                    Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző  
 
Meghívott:  Pataki Gergely régiótitkár 
 
Rövid tartalom: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi az Október 23. téren lévő, a 
KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. pályázat keretében létrehozott játszótér és sportpálya üzemeltetését. A 
szerződés értelmében minden év utolsó negyedévében szükséges a következő évre vonat-
kozó üzemeltetési költség meghatározása, valamint a szerződés felülvizsgálata. 
  
11.) Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.( 24694-29/2017) 
 
 
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: A Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 

12.) Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni vé-
dekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és köz-
beszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására( 28598-3/2017.)  
 
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 rágcsálók, 
valamint a fürkészdarázs elleni védekezési munkálatok folyamatos biztosítására közbeszer-



 

 

zési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak 
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 

13.) Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tár-
gyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfo-
gadására, az eljárás megindítására( 27767-6/2017.)  
 
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 közrend 
javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti kamera-
rendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását 
igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszer-
zési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
14) Javaslat Dunaújváros Kőris u. - Diófa u. csomóponti megvilágítás fejlesztésére( 
30380/2017) 
 
Előadó: 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 Kőris u. – Diófa u. csomópontban meglé-
vő közvilágítás fejlesztésére tesz javaslatot. 
 
15.) Javaslat az ELENA  megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások 
kiépítése projektben  történő részvételhez szükséges Application elfogadására vala-
mint a Konzorciumi szerződés módosítás aláírására(1015 -10/2017.) 
 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető 
 Kindle-Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi tagként 
csatlakozott az ELENA programhoz, mely lebonyolításához új konzorciumi tag bevonása 
szükséges.  Dunaújváros esetében a megújuló energiaforrásból származó termelési kapaci-
tás jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelenti.  Az előterjesztés javaslatot 



 

 

tesz a mellékelt a Application, valamint a konzorciumi szerződés módosítás elfogadására,  
aláírására. 
 
16.) Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 
megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására(27206-30/2017.) 
 
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: A „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén találha-
tó parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban 
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” irányuló közbeszerzési eljárás eredmé-
nyének megállapítása 
 
 
 
Dunaújváros, 2017. december 8. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


