DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG
 Dunaújváros, Városháza tér 1.
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Ikt. Szám:489/2019.
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2019. január 15-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 a Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottsága ügyrendjének elfogadására(897/2018.)
Előadó:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom: A közgyűlés 703/2018.(XII.13.) határozatával a bizottság új elnökének Iván
Lászlót választotta, mely a Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság ügyrendjének módosítását teszi szükségessé.
2.)Javaslat a Dunaújváros MJV Közgyűlésének Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottsága elnök-helyettes választása(897-2/2018.)
Előadó:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző

Meghívott:
Rövid tartalom:A közgyűlés 703/2018.(XII.13.) határozatával a bizottság új elnökének Iván
Lászlót választotta, így szükséges új elnök-helyettes megválasztása.

3.)Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására(382/2019)
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:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens

Meghívott:

-

Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által a „Dunaújváros villamos
energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges.
4.) Javaslat „Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek
villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására(432/2019)
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:

Dr. Sürü Renáta jegyző
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens
Rontó Mónika közbeszerzési referens

Meghívott:

-

Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan a villamos energia beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi
szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
5.)Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó 2019. évi Állásbörze-Karriernap rendezvény lebonyolítása érdekében(604/2019)
Előadó:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom: A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében 2019.
áprilisában Állásbörze-Karriernap szervezése, mely lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására.
6.)Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című projekthez
kapcsolódó előleg biztosításáról a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
részére(1443/2019.)
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
Fetth Dóra Timea ügyintéző

Meghívott:

Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető

Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatott nyújtott be a
TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyában. A pályázat pozitív elbírálást
kapott az irányító hatóságtól. Előleg biztosítása vált szükségessé a Dunaújvárosi Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. részére a TOP-6.9.2. sikeres megvalósítása érdekében egy projektmendzser alkalmazása céljából az európai uniós forrás megérkezéséig.
7.)Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására(1572-3/2019)
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 Hétvezér út, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd útburkolattal történő ellátásához szükséges forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre.

8.) Javaslat Dunaújvárosi Piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira( 390/2019)
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 területén található Piac tetőszerkezete felújításra szorul.
Az ereszcsatornák illesztéseinél befolyik a víz, ami a tetőszerkezet aljára szerelt lámpates-

tekben megáll. Továbbá a tetőszerkezet szélesítése is szükségessé vált mert csapadékos
időben az árusítóhelyek szélein tartózkodó eladók az esőben eláznak. Többen reklamációval
keresték fel ez ügyben a piacot üzemeltető DVG Zrt.-t. Ezen előterjesztés a piac tetőszerkezetének felújítási munkálataira irányul.
9.)Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás
és oldal befúvás csővezetékek cseréjére(946 -2/2019)
Előadó:

Előkészítő:
Meghívott:

a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Szedresi Csaba vezető ügyintéző
Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató

Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezetékek cseréjére tesz javaslatot.

Dunaújváros, 2019. január 11.
Iván László s.k.
a bizottság elnöke

