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VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. január 23-án (kedd) 10,00 órai kezdettel 
 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló 
 
 

Javasolt napirendek: 
 

1.) Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as 
jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő(1419/2018.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető  
 Engyel László ügyintéző 
 
Meghívott: Tóth Kálmán képviselő 
 
Rövid tartalom: Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be  
annak érdekében, hogy a “13”-as jelű helyi autóbuszjárat visszaállítását Dunaújváros  
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelje meg a KNYKK Zrt.-től. 
  
2.) Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház 
két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és hely-
reállítására(1399-2 /2018.) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Szedresi Csaba ügyintéző 
 
Meghívott: Gombos István  önkormányzati képviselő, alpolgármester 
 
Rövid tartalom:Gombos István önkormányzati képviselő úr, alpolgármester képviselői indít-
ványt nyújtott be a  Gagarin tér 15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti átjáró bal-
esetveszélyes állapotának megszüntetésére, ill. az átjáró helyreállítására. 
 
 



 

 

3.) Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve 
a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos fel-
adatok a DVG Zrt. részére történő átadására( 370-2/2018) 
 
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 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Hévizi Andrea - településrendezési ügyintéző 
 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:A Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével, lebonyolításával kapcso-
latos feladatokat javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a DVG Zrt.-t bízza meg. 
 
4.) Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos fel-
adatok a DVG Zrt. részére történő átadására(2579/2018) 
 
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 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt. 
Rövid tartalom:Magyarország Kormánya az 1394/2016. (VII.21.) Korm. határozatával dön-
tött a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló projekt támogatásáról. A projekt tá-
mogatói okiratát és a támogatási összeget már megkaptuk. Javasoljuk, hogy a beruházással 
kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásával az Önkormányzat a DVG Zrt.-t bízza meg. 
 
5.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósí-
tandó állásbörze lebonyolítása érdekében(2181/2018)  
 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 2018. 
áprilisában Állásbörze-Karriernap szervezése, mely lebonyolítása érdekében árajánlatok be-
kérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 

  



 

 

6.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósí-
tandó rendezvények szervezése érdekében(2181-2/2018)  
  
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási 
Fórum és Foglalkoztatási Paktum 2018. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2018. I. félévi 
ülései, valamint a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása 
érdekében árajánlatok bekérésére van szükség.  
   
  
7.) Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek ter-
vezésére(367-3/2018) 
 
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: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett par-
kolóhelyek tervezésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
8.) Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
épületétől az Aranyvölgyi út irányába(1610/2018) 
 
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:A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
útcsatlakozás egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlat 
ismertetése és megtárgyalása. 
 
9.) Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezési 
munkáira vállalkozási szerződés megkötésére( 359-2/2018) 
 
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: Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Sárkány közben, járda és terep-
lépcső kivitelezési munkáira beérkezett árajánlat alapján vállalkozási szerződés megkötésé-
re irányul. 
 
10.) Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behaj-
tó tervezésére( 2944-2/2018) 
 
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 Juharos étterem mellett, parkolóhelyek és behajtó 
tervezésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása. 
 
11.) Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben közvi-
lágítás engedélyes tervének elkészítésére( 2603-2/2018) 
 
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:Az előterjesztés Dunaújváros területén, a Szent György úton tervezett út és 
a Sárkány közben tervezett járda megfelelő megvilágítottságának érdekében a fenti terüle-
tekre közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére tesz javaslatot. 
 

12.) Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására(:123-6/2018.)  
 
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  



 

 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:“Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
 
13.) Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítésének 
együttműködési megállapodás módosításáról( 2639/2018) 
 
Előadó: 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 az e-Mobi Nonprofit Kft. által felajánlott 2 db elektromos 
töltőállomás telepítéséről szóló együttműködési megállapodás módosításáról tesz javaslatot 
 
14.) Javaslat a GZR-T-Ö-2016-0073 számú Jedlik Ányos Terv konstrukció során 
megkötött szerződés módosításáról( 3136/2018) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a GZR-T-Ö-2016-0073 számú Jedlik Ányos Terv konst-
rukció során az Emobiliti Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megkötött szerződés 
módosítására tesz javaslatot. 
 
15.) Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira vonatkozó 
ajánlatok bekérésére(1033-2./2018.) 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés tárgya a növényvédelmi munkák ellátása miatt a vállalkozá-
si szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése. 
  
Dunaújváros, 2018. január 19. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


