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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság

2018. április 11-én (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 KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való részvételre

és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására(2952 - 11 /2018.)



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: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a, rektor@uniduna.hu

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzata a Dunaújvárosi Egyetemmel

 (Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány) közösen, konzorciumi formában indulni kíván 

a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” c. pályázaton. Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, 

a kapcsolódó projekt megvalósítása és a konzorciumi megállapodás jóváhagyása.

2.) Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
pótmunkák megrendelésére( 1427-11/2018.)

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Kindle-Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Dráviczki Márton – ügyvezető igazgató Renalpin Kft.



Rövid tartalom: Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 

pótmunkák megrendelésére tesz javaslatot.

3.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó„A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” 
tanulmány elkészítése érdekében ( 2181- 58 /2018)

 

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 

„A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” tanulmány 

elkészítésére árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 

gazdasági szereplő kiválasztására.

4.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása
érdekében(2181 - 59/2018.) 

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:



Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében elkészült
egy „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 2018. évre szóló 
aktualizálása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 

5.) Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2018.” virágosítási verseny megrendezéséről 
és a verseny nyerteseinek díjazásáról szóló polgármesteri határozat tervezet 
véleményezésére( 8740-2/2018.)

El  őadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető

Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott:-

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében virágosítási versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára. A 

verseny nyerteseinek díjazását a Flóra Pack Bt.-vel kívánjuk megvalósítani. A 

virágosítási verseny díjazása nem közbeszerzés, mivel nem visszterhes 

szerződéskötésről van szó, hanem az önkormányzat által kiírt pályázatok körébe tartozik. 

A verseny megrendezésére és díjazására maximum nettó 700 000,- Ft értékű összeg a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. melléklet, 

7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll.



6.) Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet 
által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására( 1149-5/2018)

Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi ésturisztikai bizottság 
elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott:     Molnár István megyei igazgató Magyar Közút NZrt.

Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút Nzrt.

Rövid tartalom:A Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút lakott területen kívüli szakasza 

üzemeltetőjének a 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 

jelöli ki. Jelen előterjesztés az érintett kerékpárút szakasz üzemeltetésének a Kormány 

rendelet szerinti átadására tesz javaslatot.

7.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás /2018. január-március hónap/ 
megkötésére.( 9-12/2018.)

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

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. 

A szerződésben meghatározott (III.) Hó és síkosság-mentesítés feladatokra jóváhagyott 

előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes 

ellátására, mely a szerződés 2. számú módosítását indokolja.

 

8.)Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában
közbeszerzési eljárás indítására( 9544-9/2018.)

El  őadó: 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

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Rövid tartalom:   Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a szennyvíz
tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos üzemének
biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása
szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.

9.) Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására( 9544-10/2018.)

El  őadó: 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

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a szennyvíz
tisztítását végző medencék felújítása indokolt azok biztonságos és folyamatos üzemének
biztosításához, mely felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása
szükséges. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a
műszaki ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység
ellátását biztosító gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati
felhívás és szerződéstervezet véleményezésére irányul.

10.) Javaslat Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése tárgyban 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására(9549-9/2018.) 

El  őadó: 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

El  őkészítő: 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
kamerarendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás
lefolytatását igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.

11.) Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítási 
munkáira(11079/2018.)



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 

Mózes Tibor ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület (régi
népfőiskola) felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések
alapján.

12.) Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására(10734-2/2018)

Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő  : Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt.

Rövid tartalom: Az előterjesztés a dunaújvárosi kerékpárutak felújítására beérkezett
árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása.

13.) Javaslat dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítására( 11139/2018)

Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő  : Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt.

Rövid tartalom: Az előterjesztés a dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítására
beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása.



14.) Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók 
cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira(228-85/2018)

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

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Rövid tartalom: Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés 
megoldási, buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG 
Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.

15.) Javaslat Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett 
új gyalogátkelőhely közvilágításának tervezésére (8700-12/2018)

Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott  : Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom  : Az előterjesztés Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság
útnál tervezett gyalogátkelőhely megfelelő megvilágítottságának érdekében a közvilágítás
engedélyes tervének elkészítésére tesz javaslatot.

16.) Javaslat Dunaújváros területén 2 db csomópontban lévő forgalomirányító 
berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatok bekérésére(
10459/2018)



Előadó  : Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Előkészítő  : Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

Meghívott  : -

Rövid tartalom:   Dunaújváros Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M. út
csomópontokban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére
vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése.

17.)Egyebek

Dunaújváros, 2018.április 06.

                   Cserni Béla s.k.

            a bizottság elnöke


