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MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2018. május 09-én (szerda) 11,00 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 TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírásáról(1989-19/2018)
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
Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:

Mádai Balázs a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető – igazgatója

Rövid tartalom:a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhíváson való részvétellel a Dózsa Mozicentrum épületének energetikai
korszerűsítését tervezzük megvalósítani. A projekt megvalósítását javasoljuk a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft-vel konzorciumban megvalósítani.
2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7.sz. alatt található Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira(13480/2018.)
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 osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs DVG. Zrt.

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Papírgyári út 7.sz. alatt található Partvédelmi Vállalat
területén lévő épületek felújítási munkálatai váltak szükségessé! A telephelyen található
épületek elavult műszaki és esztétikai állapotúak. A felújítással érintett épületrészek
körülbelül 30 éve nem kerültek renoválásra, és semmilyen nagyobb állagmegóvást biztosító
beruházás nem történt. A jelenleg használatban lévő épületrészek az ÁNTSZ által előírt
követelményeknek sem felelnek meg.
3.) Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására( 12869/2018.)
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 osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat

Meghívott:

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási
művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok
ellátására, fenntartási munkákra irányuló 2018. július 01. – 2019. június 30. tartó
üzemeltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal.
4.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak teljes hosszában történő
iszapolási munkálataira( 12869-2/2018.)
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 osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV területén található Lebuki patak medrének teljes
hosszában történő iszapolási munkálatai váltak szükségessé! Évek alatt a patakmederbe
rengeteg növényi eredetű, kommunális hulladék és egyéb hordalék került. Ennek
következtében a patak folyása erősen gátolva van.
5.) Javaslat új közterületi berendezések megrendelésére(13643/2018)
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Rövid tartalom:Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú köztéri berendezés van,
melyeket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók kényelme érdekében javasoljuk új közterületi bútorok megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján.

6.)Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött
vállalkozási szerződés módosítására(602-25/2018)
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, Pajtás utcai parkoló bővítési és
felújítási munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot. A
módosítás a befejezési határidőt, illetve a vállalkozói díj tekintetében a fordított ÁFA-ra
változtatást érinti a többi feltétel változatlanul hagyása mellett.
7.)Javaslat Dunaújváros, Vasmű út – Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M. út csomópontokban
lévő
forgalomirányító
berendezések
ledesítési
munkáinak
elvégzésére(10459-15/2018)
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 beérkezett árajánlatok ismertetése és megtárgyalása.
8.)Egyebek

Dunaújváros, 2018.május 04.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

