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Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emeleti tárgyaló 

 
 

Javasolt napirendek: 
 

 
1.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi  Bizottságában, 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi 
és Turisztikai Bizottságában történő személycserére(5265/2019.) 
 
Előadó:    Cserna Gábor polgármester 
 
Előkészítő:  Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető                                                        
                            
Rövid tartalom:Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a köz-
gyűlés bizottságaiban történő személyi változásokra tesz javaslatot. 
 
 
2.)Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 
döntések meghozatalára (Rácdomb, Táborállás, Momert telephely)(13165-1/2019) 

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
Előkészítő:        Szabó Imre – osztályvezető 

                             Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 

Meghívott:   

 
Rövid tartalom:Dunaújváros településrendezési eszközeinek több módosításának vélemé-
nyezési eljárása lezárult, és a vélemények elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat ké-
szítéséről dönteni szükséges.  
 
 
 
3.)Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámon regisztrált, Látogatóköz-
pont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pá-



lyázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos fel-
adatok átadására(5282/2019.) 

 
 

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 

  Fetth Dóra Timea ügyintéző 

 
Meghívott:  

 
Rövid tartalom:A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, 
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című pályázatát az irányító hatóság támoga-
tásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét képezi a turisztikai projektek kap-
csán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése.  
 
 
4.)Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa Mú-
zeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elké-
szítésével kapcsolatos feladatok átadására(5283/2019.) 
 
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 

 Fetth Dóra Timea ügyintéző 

Meghívott:  
  

Rövid tartalom:A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, 
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú, Intercisa Múzeum fejlesztése című pá-
lyázatát az irányító hatóság támogatásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét 
képezi a turisztikai projektek kapcsán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése.  
 
 
5.)Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámon regisztrált, Aquantis Lá-
togatóközpont kialakítása című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentá-
ció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására(5284/2019.) 

 
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 

 Fetth Dóra Timea ügyintéző 

 
Meghívott:  
 

Rövid tartalom:A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosítószámú, Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pá-
lyázatát az irányító hatóság támogatásra érdemesnek találta. A pályázat előkészítés részét 
képezi a turisztikai projektek kapcsán a Marketing stratégia és Üzleti terv elkészítése.  
 
 
6.)Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben megva-

lósítandó Állásbörze és Karriernap lebonyolítása érdekében (604-11/2019 ) 
 

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 kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb ján-
latot adó gazdasági szereplő kiválasztására Állásbörze és Karriernap szervezésére a DUNA-
MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységként.  
 

7.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának  
megvalósításához szükséges szerződések megkötésére.(13218-1./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 osztály vezetője 
  Rauth Tekla  pályázati koordinációs ügyintéző 

Meghívott:  
   

       Rövid tartalom: A projekt megvalósításához közbeszerzési feladatok lebonyolítására, illetve 
műszaki ellenőri feladatok ellátásra vonatkozó szerződéseket szükséges kötni a tevéken-
ység biztosítása érdekében. Az említett szerződéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel kívánja megkötni. 

   
 

8.)Javaslat a TOP - 6.3.3-16-DU1-2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése tár-
gyú” című pályázatra vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó 
költségeinek biztosítására(1986-2/2019) 
 
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 

  Vincze Márta ügyintéző 

 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
  

 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.3-16-DU1-
2018-00001 „Táborállás csapadékvíz elvezetése” elnevezésű pályázatának végre-
hajtásához 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 biz-
tosítására irányul. 
 
 
9.)Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és Rév út közlekedé-
sfejlesztése” projekt kiviteli terveinek felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó       
szerződés aláírására(13277-1/2019) 
 
Az előterjesztés helyben kerül kiosztásra! 
 



 
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 pályázati koordinációs ügyintéző 
 

 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 “Ruhagyári út és a Rév 
út közlekedésfejlesztése” projekt megvalósításához a korábban elkészített kiviteli tervek 
felülvizsgálatára és átdolgozására vonatkozó szerződés aláírására irányul.  
 
 
10.)Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. módosítás /2019. január-március hónap/ megkötésé-
re(327-3/2019) 
 
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 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 szerződésben meghatározott (III.) Hó és sikos-
ságmentesítés feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő a 
feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. számú módosítását indokolja. 
 
 
11.)Javaslat Dunaújváros területén a Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének el-
készítésére(6374/2019)  
 
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 

                          Nyáradi Anna ügyintéző 

 
Meghívott:        Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
   

 
Rövid tartalom: Az előterjesztés Dunaújváros területén a Gőzmalom utca 730/192 és az 
1513 hrsz.-ú területek közötti szakasz útépítési egyesített tervének elkészítésére tesz javas-
latot a DVG Zrt. által küldött árajánlat alapján. 
 
 

12.)Javaslat Dunaújváros területén a Vasmű út 7.–25. szám előtt létesítendő parkolók 
kiviteli terveinek elkészítésére(3710-2/2019) 
 
 
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 

                          Nyáradi Anna ügyintéző 

 
Meghívott:        Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
   

Rövid tartalom: Az előterjesztés Dunaújváros területén a Vasmű út 7–25. szám előtt létesí-
tendő parkolók tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által küldött árajánlat alap-
ján a meglévő belvárosi tanulmányterv figyelembe vételével. 
 
 
13.)Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái-
ra(6390/2019.) 

 

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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
 Mózes Tibor ügyintéző 

 
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Óvoda épületgépészeti  felújítási mun-
káira, valamint a Dózsa György Általános Iskola védőháló kiépítésére tesz javaslatot a DVG 
Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
 
 
14.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportintézményei részére történő vízta-
karékos eszközök beszerzésére és telepítésére( 4199/2019.) 
 
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: - 
  
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV sportlétesítményei számára víztakarékos eszközök 
beszerzése és telepítése indokolt, hiszen ezen berendezéssel jelentős vízmennyiség 
takarítható meg.Jelen előterjesztés a gazdasági szereplők körének meghatározására az 
ajánlatok bekérésére tesz javaslatot.  
 
 
Dunaújváros, 2019. február 08. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 

 
 
 


