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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. október 10-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 Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 
módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal végzett 
közszolgáltatás( 25564/2018.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 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.) 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) hatá-
rozatával döntött arról, hogy az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállí-
tási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek 
nyilvánította és 2020. december 31-ig meg kívánta bízni a KNYKK Zrt.-t a közszolgáltatás 
ellátásával. A KNYKK Zrt. a feladat ellátására 2019. december 31-ig tud kötelezettséget vál-
lalni. 
 
 

2.) Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 
megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok lét-
rehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására( 25724-2/2018.) 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő 



 

 

 
Rövid tartalom:Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak  
érdekében, hogy az önkormányzat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos  
tájékoztató kampányt indítson, továbbá Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő  
szigeteket, pontokat hozzon létre. 
 
 
3.) Javaslat a Dunaújvárosi szennyvíztisztító felújításához kapcsolódó új sodorvonali 
vezeték építése tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevé-
kenység ellátásának biztosítására(24583-9/2018.) 
 
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 szennyvíztisztító telepén új sodorvonali 
vezeték építése indokolt, a telep biztonságos és folyamatos üzemének biztosításához, mely 
építéshez becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Az eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki ellenőri felada-
tok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását biztosító gazda-
sági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és szerződésterve-
zet véleményezésére irányul. 
 
 

4.)Egyebek. Javaslat a Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környe-
zetvédelmi és Turisztikai Bizottsága ügyrendjének elfogadására(25705/2018.) 
 
Előadó: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A bizottsági ülések időpontjának módosítására tesz javaslatot jelen előter-
jesztés, mely a  Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 
Turisztikai Bizottság ügyrendjének módosítását teszi szükségessé. 
 
 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2018.október 05. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 



 

 

 


