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Ikt. Szám:24161/2018. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. szeptember 18-án (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 víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó Gördülő fej-
lesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
(24072/2018) 
 
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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
 
Meghívott: a DVCSH Kft. képviselője  
                        Dr. Vántus Judit vagyonkezelési ov. 
 
Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vényben foglaltak alapján előírt, a víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési terv 
elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására tesz javaslatot. 
 

2.) Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 
kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére( 8700-41/2018) 
 
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 
            Nyáradi Anna ügyintéző 



 

 

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság 
útnál tervezett új gyalogos-átkelőhely és a Sárkány közben épült új járda közvilágításának 
kivitelezésére, valamint a Sárkány köznél lévő Inviteles trafóház kapubejárónak kiépítésére 
tesz javaslatot. 
 
 
3.) Javaslat Dunaújváros területén, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál tervezett 
új gyalogátkelőhely kivitelezésére(8700-39/2018) 
 
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, az Aranyvölgyi úton a Köztársaság 
útnál tervezett gyalogátkelőhelynek, az elkészült engedélyezési tervek és a kijelölési enge-
dély alapján történő kivitelezésére tesz javaslatot. 
 
 

4.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási tartalék eszközök 
beszerzésére( 23679-5/2018) 
 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:DMJV közigazgatási területén működtetett közvilágítási eszközök beszerzé-
sére tesz javaslatot 
 
 
 
 
            
 
Dunaújváros, 2018. szeptember 14. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


