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VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 
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               (06-25)  544-392 
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Ikt. Szám:23769/2018. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. szeptember 12-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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. 
(V.24.)    „a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes vá-
rosrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosításá-
ra(23779/2018.) 
 
Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 
Előkészítő:  Dr. Molnár Attila - aljegyző  
 
Meghívott:   - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 21-ei rendes ülésén 
elhangzottak miatt szükséges a rendelet kiegészítése, valamint további módosításokat is 
időszerű a rendelet normaszövegén elvégezni. 
 
2.) Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai 
felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, határidő módosítására( 1750-
15/2018) 
 
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  
 Vincze Márta ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 



 

 

Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fel-
újításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, a szerződéses határidő módosítására tesz 
javaslatot. 
 
 
3.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítása (2018. április-december hónap) megkö-
tésére( 3167-26/2018.) 

 
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: Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait 
évente kötendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott köztéri 
hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása (VII.) egyéb köztiszt. feladatok, szemét kon-
ténerbe rakodása (VIII.), út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.), Utak 
pormentesítése (XX.) feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem ele-
gendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 3. számú módosítását indo-
kolja. 
 
4.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái-
ra(23774/2018.)  
 
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 Dunaújvárosi Óvoda, a Bölcsődék Igazgatósága in-
tézményeinek fejlesztési, felújítási munkáira, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola gáz-
hálózati rendszerének felújítására tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések 
alapján. 
 
 
5.) Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek 
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás  eredményének 
megállapítására.(16955-33/2018.) 
 
 



 

 

Előadó: 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 
 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal 
együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, kar-
bantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges. 

6.) Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban in-
dult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására(12198-54/2018.)  
 
Előadó: 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 
 

Előkészítő: 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 közlekedés 
biztonsága érdekében intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése indokolt 12 helyszínen, 
mely értékét tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását tette szükségessé. Jelen előterjesz-
tés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul. 

7.) Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményének megállapítására(9549-48/2018.)  
 
Előadó: 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 
 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 369/2018. (VI.21.) határozatá-
val „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásáról döntött. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megál-
lapítására irányul. 



 

 

 

8.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási eszközök beszer-
zéséhez árajánlatok bekérésére( 23679/2018) 
 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla igazgató/osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási eszközök beszerzé-
sével kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot 
 
 
 
 
9.)Egyebek 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2018.szeptember 07. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


