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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottság
2018. május 15-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 képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós Dezső 
utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő( 14670/2018.)

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
az ügyrendi, igazgatás és jogi bizottság

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Iván László képviselő

Rövid tartalom: Iván László képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak 
érdekében, hogy a a Kallos Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén 
kutyafuttatót létesítsen Dunaújváros MJV Önkormányzat. (dunaújvárosi 690/1 hrsz.)

2.) Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgálta-
tás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és meghirdetett
pályázati kiírás értékelésére(629/2018.)

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



Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Németh Tamás János vezérigazgató, KNYKK Zrt. (2800 Tatabánya, 
Csaba utca 19.)

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Közgyűlése a 824/2017. (XII.14.) határozatával döntött 
arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati 
kiírást meghirdeti. Egy pályázat érkezett, azt a KNYKK Zrt. nyújtotta be.

3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok beké-
résére( 4541-31/2018.)

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Rövid tartalom:A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a te -
lepülési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet
állapotának alakulásáról.  E jogszabályi  követelménynek  teszünk eleget  Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. A ki-
adványkészítés költsége  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú
önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím,
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai munkák kivitelezésére javaslatot te-
szünk arra, hogy mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot.

4.) Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer hitelesítésé-
hez független, akkreditált EMAS hitelesítőtől árajánlat bekérésére és polgármesteri ha-
tározat-tervezet véleményezésére( 1614-30/2018.)

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. június 5-én
szerezte meg és regisztráltatta az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rend-
szerét, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente hitele-
síttetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen akkreditá-
cióval rendelkező EMAS hitelesítő van, árajánlatot Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hunga-
ry Kft. (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.) egyéni EMAS hitelesítőjétől kérünk árajánlatot, aki
kezdetektől fogva hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét. A hitelesítés költsége



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségveté-
séről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendele-
te, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában
rendelkezésre áll.

5.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Prog-
ramjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére(13847/2018.)

El  őadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Rövid tartalom: A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 46. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdeké-
ben önálló települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E.
§-ban foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. Jelenleg a kö-
vetkező 6 évre a IV. TKP készíttetjük. A feladat elvégzésére megfelelő referenciákkal ren-
delkező szakcégektől árajánlatokat kérünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésé-
nek az  önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló  15/2015.  (V.  22.)  önkormányzati
rendelete VII. Fejezet 40. § (1) és (8) bekezdése alapján. Az elkészíttetés költsége Dunaúj -
város Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. mel-
léklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendel-
kezésre áll.

6.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósí-
tásához szükséges informatikai eszközök beszerzése vonatkozásában( 2181 - 
94/2018)  

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Meghívott:

Rövid tartalom:Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 
„DUNA-MUNKA-TOP” projekt megvalósításában résztvevő szakemberek munkájához 
szükséges informatikai eszközök és egyéb műszaki kellékek beszerzése vonatkozásában.  
Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan.

7.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben megva-
lósítandó„Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása érde-
kében( 2181 – 95/2018)
 
El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető



El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária 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 Önkormányzatunk árajánlatokat kért be. Az előterjesztés
javaslatot  tartalmaz  a  beérkezett  ajánlatok  alapján  a  legkedvezőbb  ajánlatot  nyújtó
gazdasági szereplő kiválasztására.

8.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósí-
tásához szükséges   irodai bútorok és kiegészítő berendezések  beszerzése vonatko-
zásában(2181 – 97 /2018)  

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Meghívott:

Rövid tartalom:Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001
„DUNA-MUNKA-TOP”  projektben  vállaltaknak  megfelelően  a  Projektiroda  berendezését
szolgáló  és  a  megvalósításban  résztvevő  szakemberek  munkájához  szükséges  irodai
bútorok és kiegészítő berendezések  beszerzése vonatkozásában.  
Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan.

9.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP  projektben megva-
lósítandó 
„A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” tanulmány elké-
szítése érdekében(2181 - 96/2018) 

El  őadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

El  őkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária ügyintéző

Meghívott:

Rövid tartalom:A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb aján-
latot adó gazdasági szereplő kiválasztására  a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósí-
tandó „A munkaerő helyben tartásának és a térségbe vonzásának eszközei” tanulmány el-
készítése érdekében.
 
10.) Javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására vonatko-
zóan kivitelező kiválasztására(14544/2018)
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!)

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 6.3.2-15 „Zöld Város Kialakítása” projekten belül a Dózsa Mozicent-
rum épületének-  és környezetének  felújítására,  valamint  a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhíváson belül a Dózsa Mozicentrum
épületének  energetikai  korszerűsítésére  vonatkozóan  kivitelező  kiválasztása  vált  szüksé-
gessé. A munkát a DVG Zrt-vel kívánja elvégeztetni az Önkormányzat In-House beszerzés
keretében.

11.)Javaslat Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésé-
re vonatkozó tanulmányterv készítésére.( 8159-7/2018)

Előadó  : a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnö-

ke
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 Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesíté-
sére vonatkozó tanulmányterv készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalá-
sa.

12.) Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára
(228-113/2018)

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnö-
ke
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, Széchenyi I. közben lévő út felújítási 
munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlata alapján.

13.) Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira( 228-
99/2018)

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnö-
ke



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, út és lépcső felújítási 
munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.

14.) Javaslat a Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek 
tervezésére kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszünteté-
sére(367-48/2018)

Előadó  : a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnö-

ke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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 Napraforgó Bölcsőde mellett 
parkolóhelyek tervezésére kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére tesz javaslatot.

15.) Javaslat a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátke-
lőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosítására
( 8700-20/2018) 

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 a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel 
rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási 
keretszerződés 3. módosítására tesz javaslatot.
A módosítások a befejezési határidőt érintik és a műszaki tartalom változásából 
kifolyólag változik a vállalkozói díj is.

16.) Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötésére(2944-11/2018)

Előadó  : a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnö-

ke



a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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 Juharos étterem mellett parkolók
és behajtó kivitelezési munkáira beérkezett árajánlat alapján vállalkozási szerződés megkö-
tésére tesz javaslatot.

17.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási 
munkáira(14251/2018.)

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 bölcsődék, tagóvodák felújítására, a Dózsa György Álta-
lános Iskola esőelvezető hálózat felújítására, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
külső villámvédelem kialakítására, az MMK udvar felőli pince külső oldali utólagos vízszige-
telésére, valamint a Siófoki üdülő emelet klímatelepítési munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt.
által megküldött költségvetések alapján.

Dunaújváros, 2018. május 11.

                   Cserni Béla s.k.
            a bizottság elnöke


