DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG
 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 (06-25) 544-392
E-mail: varosuzemeltetési@pmh.dunanet.hu
Ikt. Szám:15904/2018.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2018. június 13-án (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 az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer hitelesítéséhez akkreditált hitelesítő kiválasztására és a felügyeleti hitelesítő audit megrendeléséről szóló polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére(1614-37/2018.)
Előadó:
Előkészítő:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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 Rendszerét, melyet a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente hitelesíttetni, 3 évente pedig újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban egyetlen akkreditációval rendelkező EMAS hitelesítő van, így árajánlatot a 484/2018. (V. 17.) PM számú polgármesteri határozatnak megfelelően Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary Kft. egyéni
EMAS hitelesítőjétől kértünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva hitelesítette a hivatal környezetirányítási rendszerét. A fenti cég a hitelesítés elvégzésére a 490
000,- Ft + 132 300,-Ft Áfa, összesen bruttó 622 300,- Ft értékben adott árajánlatot. A hitelesítés 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.
2.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére
(1384711/2018.)
Előadó:

Előkészítő:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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. törvény
46. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. §-ban
foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. Jelenleg a következő 6
évre a IV. TKP készíttetjük. A feladat elvégzésére megfelelő referenciákkal rendelkező szakcégektől és egy alapítványtól kértünk be összesen 3 árajánlatot Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 327/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot a Környezettudományi Központ Alapítvány (1094 Budapest, Angyal u. 15/b.) tette
2 850 000,- Ft+ 27% Áfa, mindösszesen 3 619 500 bruttó árban. Az elkészíttetés 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. Az előterjesztéshez mellékeltük a vállalkozási szerződés tervezetét.
3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére( 4541-43/2018.)
Előadó:

Előkészítő:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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 települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. A 200 példányszámú kiadvány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 326/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot a TEXT Nyomdaipari Kft. adta 450 000,- Ft,- + 5 % Áfa áron. A kiadványkészítés 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 polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.
4.)Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
monitoring vizsgálat lefolytatása érdekében( 2181- 147/2018)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző
-

Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében monitoring vizsgálat lefolytatására árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztásával.

5.)Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
„Humánerőforrás-térkép” tanulmány aktualizálása érdekében (2181-151/2018)
Előadó:
Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:
Rövid tartalom A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 2016.
november hónapban elkészült egy „Humánerőforrás-térkép” tanulmány, melynek aktualizálása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.
6.)Javaslat árajánlatok bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
rendezvények szervezése érdekében (2181- 150/2018)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző
-

Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási
Fórum és Foglalkoztatási Paktum 2018. évi őszi ülése, az Irányító Csoport 2018. II. félévi
ülése, valamint a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség.
7.)Javaslat a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó
szoftverek beszerzése vonatkozásában árajánlatok bekérésére(2128 -153/2018)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Módné Pöstényi Mária pályázati koordinációs ügyintéző
-

Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projekt által létrehozott Paktumiroda és Projektiroda
munkafeladatainak teljesítésének egyik feltétele az informatikai eszközökhöz kapcsolódó
szoftverek biztosítása. Ezen szoftverek beszerzéséhez árajánlatok bekérésére van szükség
a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztásával.
8.)Javaslat Dunaújvárosban, a belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére.(8159-15/2018)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

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
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom: a Dunaújvárosban, a Belváros területén (Szórád M. út – Dózsa Gy. u. - Kallós D. u. - Építők útja – Vasmű út – Kossuth L. u. - Panoráma u. - Batsányi J. u. - Apáczai
Cs. J. u. által határolt terület) új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére beérkezett árajánlat ismertetése és megtárgyalása.

9.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút kivitelezési munkálataira( 12875/2018.)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu)

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV területén a Római körúti víztorony környezetébe ivókút telepítése vált szükségessé. Az ivókút vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezésére
irányuló előterjesztést a közgyűlés a 407/2017. (VI.15.) határozatában elfogadta. Az engedélyezési tervek elkészültek, ezen előterjesztés a kivitelezési munkálatokra irányul.
10.)Javaslat a Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottsága ügyrendjének elfogadására(15059 /2018.)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
-

Rövid tartalom:Az előterjesztés Dunaújváros MJV Közgyűlésének városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság ügyrendjének elfogadására irányul.
11.)Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére(17402/2018)
Előadó:
Előkészítő:
Meghívott:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Markóth Béla osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Rövid tartalom: A DMJV Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft. között 2017. július 13. napján megkötésre került vállalkozási szerződés,
amely a Dunaújváros térfelügyeleti kamera rendszer karbantartásáról, javításáról szól, 2018.
július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot.
12.)Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása (2018. április-december hónap ) megkötésére(3167-18/2018.)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
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 parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása (II.), köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása (VII.) egyéb köztiszt. feladatok, szemét konténerbe rakodása (VIII.), köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása (X.), út és járdaburkolatok felületi javítása,
karbantartása (XIV.), közkifolyók üzemeltetése (XVII.) feladatokra jóváhagyott előirányzat
mértéke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 2. számú módosítását indokolja.
13.)Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros
területén(6675-7/2018)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

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
Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Nyáradi Anna ügyintéző
Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom: Az előterjesztés Dunaújváros területén új parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
14.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére(18123/2018.)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző
-

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV óvodái és bölcsődéi számára víztakarékos eszközök
beszerzése és telepítése indokolt, hiszen ezen berendezéssel jelentős vízmennyiség
takarítható meg.Jelen előterjesztés a gazdasági szereplők körének meghatározására az
ajánlatok bekérésére tesz javaslatot.
15.)Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira
(228-153/2018)
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 járdák és lépcső felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján.
16.)Egyebek

Dunaújváros, 2018.június 08.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

