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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. február 13-án (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 Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tár-
gyában létrejött Támogatási Szerződés módosítására(87-18/2018) 
 
 
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 Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője  
                       Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző  
                        
Meghívott:    DVN Zrt., Sági Péter ügyvezető igazgató 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros labdarúgó –sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemére 
irányuló döntések meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára és a Támogatási Szerződés módosítására, a hozzá szükséges do-
kumentumok aláírására. 
 
2.) Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására(949-10/2018.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
Meghívott: Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 
 Sági Péter DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Vezérigazgató 
 



 

 

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 pályázat-
tal kapcsolatos feladatok egyelőre nem nevesíthetők, ezért új módosított megállapodás alá-
írása szükséges.   
                                      
3.) Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsoló-
dó kiegészítő munkák elvégzésére(1907-2/2018.)  
 
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 
 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Jelen a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kap-
csolódó kiegészítő munkák elvégzésére  tesz javaslatot. 
 
4.)Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elne-
vezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére(6106/2018) 
 
Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kindle-Vincze Márta  ügyintéző 
 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:A Baracsi úti Arborétum fejlesztésére irányuló projekt a TOP - 6.1.4. kereté-
ben valósul meg. A projektben  tervek beszerzése szükséges a projekt megvalósításhoz.  
 
5.) 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. 



 

 

 
6.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2018. április-december hónap - megkötésére( 3167-
3/2017.) 
 
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. Jelen keretszerződés 2017. április-december havi 
időszakról szól. 
 
7.) Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye ré-
szére biztosított ingatlan felújításáról(5476./2018.) 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szedresi Csaba ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök -vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye részére biztosított ingatlan felújítására tesz javaslatot. 
 
8.) Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utó-
lagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére(5868/2018) 
 
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  
 Nyáradi Anna ügyintéző 
Meghívott:  - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapsta-
bilizációs és utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére tesz javaslatot. 
 
Dunaújváros, 2018. február 09. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


