
 

 

                   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:28438/2018. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2018. december 04-én (kedd) 11,00 órai kezdettel 

 rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
1.) Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi várható 
eredményéről szóló tájékoztató megismerésére és tarifamódosítási javaslattal kapcsola-
tos állásfoglalás kialakítására(8697/2018.) 
 
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: Dr. Vántus Judit osztályvezető 
 Engyel László ügyintéző 
 
Meghívott: Suralik András forgalmi igazgató, KNYKK Zrt. 
 Erős István Fejér megyei személyszállítási üzletágvezető-helyettes 
 
Rövid tartalom:A KNYKK Zrt. megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 2018. 
évi várható eredményéről szóló tájékoztatóját és javaslatot tett tarifamódosításra, mely 2019. 
január 01-én lépne hatályba. 
 
2. )Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal történő Megállapodásra a dunaúj-
városi magaspart védelmi rendszerének 2019. évi támogatás nyújtásáról (2019. január 
1.– től december 31.-ig ) terjedő időszak megkötésére( 21-5/2018.) 

 
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  
 Somfai Tamás ügyintéző  
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt. 
 



 

 

Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2019.01.01. - 
2019.12.31. közötti időszak működési költségtérítésére tesz javaslatot bruttó 7.825.000,- Ft 
összegben. 
 
3.) Javaslat a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási munkáira kötött vállalkozási keret-
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére(10734-8/2018) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés a dunaújvárosi kerékpárutak felújítási munkáira kötött vál-
lalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesz javaslatot. 
 
4.) Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására(228-
226/20189 
 
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:DVG Zrt. szerződés állományának felülvizsgálata során számos  
elindított feladat azt indokolja, hogy jelenleg ismert folyamat alapján a szerződések  
teljesítési határideje módosuljon. 
 
5.) Javaslat 2019. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére(26911-3/2018.) 
 
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 igazgató/osztályvezető 
                    Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                    Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató 
 
Rövid tartalom:2018. 12. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
és a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő  
edények ürítésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt  
új vállalkozási keretszerződés megkötése szükséges. 
 
 
 



 

 

6.) Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 
szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés  
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel.(26911-4/2018) 
 
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 
 Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott: Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
 Bencsik István DUNANETT Nonprofit Kft. igazgató 
 
Rövid tartalom:DMJV Önkormányzata a DHHF Nonprofit Kft. útján látja el közfeladatait.  
A közfeladatok ellátásához DMJV Önkormányzatának konténereket és zsákokat kell  
biztosítani, ezért keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
7.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi- 
szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás  
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.( 25719/2018)  
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Az eddig hatályos 2005-ben alkotott rendeletünkkel kapcsolatban a  
Sárga Taxi Trade 2015 Kft. kéréssel fordult önkormányzatunk felé, mely szerint  
a másik nagy taxis társasággal (Dunaújvárosi UNIÓ Taxi Szövetkezet) egyeztetve kérte  
a rendelet egyes rendelkezéseinek megváltoztatását. A jogszabályt újraalkottuk, hogy  
az maradéktalanul megfeleljen a mai jogalkotási követelményeknek. 
 
8.) Javaslat Dunaújváros, közvilágítási passzív elem javítására(28876/2018) 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros, Ond utcában lévő, közbiztonságot veszélyeztető, üzemen  
kívüli közvilágítási kandeláberek elbontására, Dunaújváros, Vasmű úti körforgó melletti  
parkoló közvilágítás javítására tesz javaslatot 
 
9.)Egyebek 
 
Dunaújváros, 2018.november 30. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 



 

 

 
 


