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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság
2018. április 17-én (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 a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, a 
KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére(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
Suralik Tamás forgalmi igazgató és Erős István FM személyszállítási
üzletágvezető-helyettes, KNYKK Zrt.

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. A képviselői 
indítvány eredményeként Dunaújváros MJV Közgyűlése a 30/2018. (I.25.) 
határozatával döntött arról, hogy a járatok visszaállításának költségkimutatását a 
közgyűlés 2018. árpilisi rendes ülésére kell előterjeszteni.

2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. 
(VI. 17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének 
módosítására(11048/2018.)

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

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető



Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott:    Ferencz Kornél igazgatóság elnöke Vertikál Nonprofit Zrt. 
                      8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
                    Bencsik István igazgató, Dunanett Nonprofit Kft. 
                    2400 Dunaújváros, Budai Nagy A. u. 2.

Rövid tartalom: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának döntése alapján a közbeszerzési eljárás 
végeredményeképpen, Dunaújváros területén 2017. október 1-től kezdődően 7 évre a 
Vertikál Nonprofit Zrt. nyerte el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzését, melyről 
a közszolgáltatási szerződést is megkötötte a Társulási Tanács. A közszolgáltató 
személyében történt változás és más egyéb jogszabályváltozások miatt szükséges 
módosítani Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. 
(VI. 17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét

3.) Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására(87-47/2017)

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

El  őkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott: BMSK Zrt. részéről közbeszerzési tanácsadó, Vencli Adrienn
DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter

Rövid tartalom:„ Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása

4.) Javaslat dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a
BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység
végzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására(943-32/2018)

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

El  őkészítő:   Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző

                     
Meghívott:      DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter



Rövid  tartalom: A  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a Támogatási szerző-
dés és a megkötéséhez szükséges egyéb dokumentumok aláírására

5.) Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) ingatlanok
átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelet módosí-
tására(573/2018.)

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

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:

Rövid tartalom:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi a du-
naújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület, illetve kivett épí-
tési terület megnevezésű ingatlanok.  Az előterjesztés a művelési águk megváltoztatására
tesz javaslatot. A művelési ág megváltoztatásáról a közgyűlés dönt.

6.) Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó  informatikai eszközök 
  beszerzése érdekében  árajánlatok bekérésére(2181- 62/2018)

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 projekt által létrehozott Paktumiroda és Projektiroda
működésének feltétele  informatikai eszközök biztosítása.  Ezen informatikai eszközök 
beszerzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 
gazdasági szereplő kiválasztására.

7.) Javaslat Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fej-
lesztés programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(11892/2018)
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA)

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző

Meghívott: - 

Rövid tartalom:A Modern Városok Program keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
részére egy elektromobilitási mintarégió létrehozására biztosít támogatást a Kormány. A 
mintarégióval kapcsolatos tervezési és szakmai tartalom biztosítására elektromobiltási 
koncepció kidolgozása szükséges.



8.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, Környe-
zetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére( 12130/2018.)

Előadó:              Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető                          
                                   
Meghívott: -

Rövid tartalom:Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a köz-
gyűlés bizottságában történő személycserére tesz javaslatot.

9.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása (2018. április-december hónap ) 
megkötésére(3167-8/2018.)

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: 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 alapján. A szerződésben meghatározott közki-
folyók üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem
elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását in-
dokolja.

10.) Javaslat Dunaújváros területén, a Szórád Márton úton a Köztársaság úttól az Apá-
czai Csere János utcáig parkolók tervének elkészítésére(191-17/2018)

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, a Szórád Márton úton a Köztársa-
ság úttól az Apáczai csere János útig parkolók tervének elkészítésére tesz javaslatot.

Dunaújváros, 2018. április 13.

                   Cserni Béla s.k.
            a bizottság elnöke




