
 

 

                   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:29400/2018. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

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

 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
 
1.) Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására(KP/28882-3/2018.) 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak  
érdekében, hogy a volt újtelepi általános iskolában található játszótéren ivókút  
létesüljön. 
 

 
2.) Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában( 10-12/2018) 
 
Előadó:      a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke 
 a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke  
 
Előkészítő: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
                    Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző  
 
Meghívott:  Pataki Gergely regionális ügyvezető 
 
Rövid tartalom:A Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi az Október 23. téren lévő, a 
KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 sz. „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitali-
zációja” c. pályázat keretében létrehozott játszótér és sportpálya üzemeltetését. A szerződés 



 

 

értelmében minden év utolsó negyedévében szükséges a következő évre vonatkozó üze-
meltetési költség meghatározása, valamint ennek értelmében a szerződés felülvizsgálata.  
 
 
3.) Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban nyert, Batsányi utca mögötti 
„C” típusú sportpark közvilágításának kiépítésére(1627 - 24 /2018.) 
 
Előadó: Szabó Imre osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. - elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom: Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidős-Egészség Programban két  
„C” típusú sportparkot és egy futókört nyert, ebből 1 sportpark 2017-ben telepítésre került  
a Felső Duna-park Batsányi utca mögötti területén. E kültéri sportpark közvilágításának  
kiépítésével a DVG Zrt-t kívánjuk megbízni a megküldött árajánlatuk alapján. A forrás  
kiemelt előirányzat sorokon rendelkezésre áll. 
 
 
4.) Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 
hálózat fejlesztése című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségeinek biztosítására( 26321-6/2018.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
 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   
“Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztése” elnevezésű  
pályázatának végrehajtásához tervezési feladatok ellátása szükséges, melyet “in  
house” beszerzés keretében a DVG Zrt-vel kíván Dunaújváros Megyei Jogú Város  
Önkormányzata megvalósítani. Az előterjesztés a tervezési program elfogadására és  
az ehhez kapcsolódó fedezet biztosítására irányul. 

5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 596/2018. (XI.15.) határozat 
módosítására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt 
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése 
tárgyú projekt vonatkozásában(1989 - 54 /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: 
 
Rövid tartalom:DMJV Közgyűlese 2018. 11. 15-én döntött arról, hogy 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, forrást biztosít. Jelen előterjesztés a szerződés nettó  
összegének 1 Ft-tal történő módosítására tesz javaslatot. 
 
6.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés /2019. január-március hónap/ megkötésére.( 28413-
2/2018.) 
 
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: DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente köten-
dő szolgáltatási keretszerződés alapján. A költségvetési rendelet elfogadásáig január- már-
cius hónapra kötődik keretszerződés az elvégzendő munkákra. 
 

7.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város piacának területén galambtüskék kihe-
lyezésére(12875-4/2018.) 
 
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 osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV piacának területén az elszaporodott galambok miatt több-
ször érkezett bejelentés. A galambok és ürülékük fokozott fertőzésveszélyt jelent az élelmi-
szerpiacon árusító eladókra és termékeire. Az előterjesztés a piac területén galambtüskék 
kihelyezésére tesz javaslatot bruttó 3.520.440Ft. Összegben. 
 

8.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira(29443/2018.) 
 
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 sürgős felújítási munkáira, a Vasmű úti nyilvános illemhely pótmunkáira, va-
lamint a Dózsa György Általános Iskola igazgatója által kért és az ÁNTSZ által elvárt felújítá-
si munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 

9.) Javaslat  Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan vízellátását biztosító köz-
területi vízvezeték tervezésére(29448/2018)  
 
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 

Varga Géza ügyintéző 
  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés Dunaújváros, Építők u. 7/A. szám alatti ingatlan  
vízellátását biztosító közterületi vízközmű tervezési megbízására tesz javaslatot.  
 
           
10.) Javaslat Dunaújváros szennyvíztisztító telep sodorvonali vezeték rekonstrukciós 
tervének elkészítésére   beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerző-
dés aláírására(KP/27407/3/2018.) 
 
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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a dunaújvárosi városi szennyvíztisztító telep sodorvonali 
vezeték rekonstrukciós tervének elkészítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok értékelésé-
re és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot. 
 

11.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személytaxi-
szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás fel-
tételeiről 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 ren-
delkezéseinek megváltoztatását. A jogszabályt újraalkottuk, hogy az maradéktalanul megfe-
leljen a mai jogalkotási követelményeknek.  

12.) Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén talál-
ható parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok meg-
állóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményének megállapítására(25400-37/2018.)  
 
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 buszmegál-
lók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos biztosítására közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a közbe-
szerzési eljárás eredményének megállapítására irányul. 
 

13.) Javaslat Dunaújváros, Radari Sporttelep villamos energia teljesítmény növelésére 
(29529/2018) 
 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújváros, Radari Sporttelep villamos energia teljesít-
ményének megnövelésére tesz javaslatot 
 
 

 
 

            
 
Dunaújváros, 2018. december 07. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


