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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. november 13-án (kedd) 11,00 órai kezdettel 

 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem 
 
 

Javasolt napirendek: 
 
 
 

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Iro-
daház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz kapcso-
lódó látogatóközpont kialakításának támogatása” című projekt tárgyában a projekt 
megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére(27518/2018.) 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
 

Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
Rövid tartalom: Modern Városok Program keretében a Baracsi úti Arborétum vonatkozásá-
ban projektmenedzsmenti szerződést kell kötni a projekt megvalósításához szükséges 
tevékenységek biztosítása érdekében. 
 
 

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Iro-
daház Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt tárgyá-
ban létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt megvalósítá-
sához szükséges további szerződések megkötésére(27563/2018) 
 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



 

 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
 

Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
Rövid tartalom: A Modern Városok Program keretében a Szalki-sziget rekreációs célú fej-
lesztésének vonatkozásában a Felek között megkötött szerződéseket a támogatási okirat 
módosítására tekintettel módosítani szükséges, illetve az új szerződéseket meg kell kötni a 
projekt megvalósításához szükséges tevékenységek biztosítása érdekében. 
  
 
3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat mó-
dosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés” című pályázat vonatkozásában(26222-5/2018) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
 

Meghívott::    Mádai Balázs ügyvezető igazgató 
 Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
Rövid tartalom: DMJV Közgyűlése 524/2018.(X.18.) határozatában döntött a TOP-6.1.4-16 
számú pályázaton való indulásról és konzorciumi szerződés megkötéséről az Aquantis Tu-
risztikai Információs Központ kialakításának céljából. A konzorciumi szerződésben szereplő 
támogatási kérelem címének módosítása vált szükségessé „Aquantis Látogatóközpont ki-
alakítása” címre. 
 

 
4.)Javaslat a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesz-
tés Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására(194-65/2018.) 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Sipos Réka ügyintéző 
 

Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
 Szilvai József Attila vezérigazgató -Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
  
Rövid tartalom:Az előterjesztés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosító számon re-
gisztrált “Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” 
projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módo-
sításának aláírására irányul.  



 

 

 

 
 
5.)Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósítá-
sának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” 
projektelem szerződéseinek megkötésére(27597/2018.) 
 
 

 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Sipos Réka ügyintéző 
 

Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósítá-
sának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” pro-
jektelem megvalósításához szükséges szerződések véleményezésére irányul.  
 

6.)Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 
projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosz-
szabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására(10255-25/2018.) 

 
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 osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Rövid tartalom: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-hálózat fej-
lesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek alapján megbí-
zási szerződés köttetett a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a projektmenedzsment tevékenység ellá-
tása tárgyában, mely szerződés hosszabbítása vált indokolttá. Az előterjesztés a szerződés 
hosszabbítására, forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 

7.)Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló 
közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbításá-
ra, kapcsolódó forrás biztosítására(10255-26/2018.) 
 
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 osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 



 

 

 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Ügyvezetője 
 

 
Rövid tartalom: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközmű-hálózat fej-
lesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek alapján megbí-
zási szerződés köttetett a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a közbeszerzési tevékenység ellátása 
tárgyában, mely szerződés hosszabbítása vált indokolttá. Az előterjesztés a szerződés hosszab-
bítására, forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 
 
 

8.)Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt meg-
valósítási időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására(10255-27/2018.) 
 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
  Vincze Márta ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló 
víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 2019. évi megvalósítására vonatkozó, projektmene-
dzseri feladatok ellátása tárgyú szerződés aláírására tesz javaslatot. 
 

9.)Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt meg-
valósítási időszakára irányuló műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására(10255-28/2018.) 
 
 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló ví-
ziközmű-hálózat fejlesztése projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú szerződés aláírá-
sára tesz javaslatot. 
 
 

10.)Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt  
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése  
tárgyú projekt a pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására(1989-47/2018.) 

 
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 osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 



 

 

 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
 
Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakí-
tása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának 
kivitelezése tárgyú projekt a pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására tesz javaslatot. 
 
 

11.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 2019. első 
félévben megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében(26005/2018.) 
  
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Tímea pályázati koordinációs ügyintéző 
 

Meghívott:-  
 
Rövid tartalom: A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási 
Fórum és Foglalkoztatási Paktum 2019. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2019. I. félévi 
ülései, valamint a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása 
érdekében árajánlatok bekérésére van szükség.  
 
 
12.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Iro-
daház Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt 
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt megva-
lósításához szükséges további szerződések megkötésére.(6058-17/2018.) 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
  
Rövid tartalom:A projekt megvalósítása során a felek között megkötött szerződéseket a 
Támogatói Okirat módosítására való tekintettel módosítani szükséges, illetve új szerződése-
ket kell kötni a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek biztosítása érdekében.  
 

 
13.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a 
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó 
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére. 
(27638-1/2018.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
 



 

 

Meghívott: - 
  
Rövid tartalom: Az MVP-s projektek tekintetében a PR-Marketing tevékenység ellátását 
haladéktalanul meg kell kezdeni. A projektek nyilvánosságának biztosításához szükséges in-
house szerződéseket a Felek között ennek érdekében meg kell kötni.  
 
 

14.)Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút háló-
zat fejlesztése című pályázattal kapcsolatos Konzorciumi Együttműködési Megállapo-
dás aláírása(26321-4/2018.) 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott:  
  
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-16  “Fenn-
tartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” elnevezésű pályá-
zata befogadásra került, mely keretein belül lehetőség van Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás kötésére a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.  
 
 
15.) Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására(27230-2/2018.) 
 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak érdekében, 
hogy a közgyűlés rendeletben szabályozzon egyes zajhatással járó tevékenységeket. 
 
 
16.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítása (2018. április-december hónap) megkö-
tésére(27131/2018.) 

 
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 
 Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési 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 út és 
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása (XIV.) feladatra jóváhagyott előirányzat mér-
téke előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 
4. számú módosítását indokolja. 



 

 

 
 

17.) Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, 
az eljárás megindítására (25921-13/2018.) 
 
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 Önkormányzata üzemeltetésében lévő 
Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2019. január 31-én 
lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
  
 
18.)Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város 
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó 
tervek elkészítésére(KP/27407/2018.) 

 
 

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 osztályvezető 
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Jelen előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító tele-
pének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójának tervezése vonatkozásában a gazdasági 
szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 
 
 
 
 

Dunaújváros, 2018. november 9. 
 

 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


