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VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 
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Ikt. Szám:14452/2019. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. március 12-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 Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Prog-
ramjának elfogadására(15177-10/2019.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 

 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 
 
Meghívott: Dr. Éri Vilma igazgató, Környezettudományi Központ Alapítvány (1094 Buda-
pest, Angyal u. 15/b.e-mail: v.eri@ktk-ces.hu ) 
 
 
Rövid tartalom: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében ön-
álló települési környezetvédelmi programot (a továbbiakban: TKP) dolgoz ki a 48/E. §-ban 
foglaltak szerint, amelyet a képviselő-testület (közgyűlés) hagy jóvá. A következő 6 évre szó-
ló IV. Települési Környezetvédelmi Programot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésé-
nek 354/2018. (VI. 21.) számú határozata alapján a Környezettudományi Központ Alapítvány 
(1094 Budapest, Angyal u. 15/b.) elkészítette, hatósági véleményeztetést követően a köz-
gyűlés elé terjesztjük. A IV. TKP végrehajtásának költsége nem terjeszkedik túl Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és végre-
hajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében meghatá-
rozottakon. 



 

 

2.) Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2019.” virágosítási verseny megrendezéséről 
és a verseny nyerteseinek díjazásáról szóló polgármesteri határozat tervezet vélemé-
nyezésére(15286/2019.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott:- 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere városunk Települési Kör-
nyezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében virágo-
sítási versenyt ír ki. A verseny nyerteseinek díjazását a Flóra Pack Bt.-vel kívánjuk megvaló-
sítani. A verseny megrendezésére és díjazására maximum nettó 700 000,- Ft értékű összeg 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végre-
hajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. melléklet, 7. kör-
nyezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások soron rendelkezésre áll. 
 
3.) Javaslat 2019. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére(911-2/2019) 
 
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 
                    Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                    Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató 
 
Rövid tartalom:2019. 03. 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. 
 
4.) Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szüksé-
ges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére a 
DUNANETT Nonprofit Kft.-vel.( 911-4/2019) 
 
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 
 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 biztosíta-
ni, ezért keretszerződést kell kötni a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 
 
5.) Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására(911-3/2019.) 
 
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 Osztály vezetője 
                    Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                    Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató 
 
Rövid tartalom:A DUNANETT Nonprofit Kft., mint közszolgáltató végzi a lomtalanítást Du-
naújváros közigazgatási területén. A 2019. évi lomtalanításhoz többletforrás biztosítását kéri 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 
 
6.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város sportlétesítményei részére történő vízta-
karékos eszközök beszerzésére és telepítésére(4199-2/2019.) 

 
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: Tóth Béla Vízinnovációs Kft. 
 

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV sportlétesítményei részére történő víztakarékos eszközök 
beszerzésére és telepítésére tesz javaslatot. A megtérülés ideje intézményektől függően el-
térhet, de átlagosan 9-12 hónap, ezekkel az eszközökkel jelentős vízmegtakarítás érhető el. 
Az előterjesztés a beérkezett ajánlatok értékelésére és a nyertes kiválasztására tesz javasla-
tot. 
 
7.) Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a volt zöld SZTK körül parkolók építé-
se kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására(1333-10/2019) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
 

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Rövid tartalom:Az előterjesztés a volt zöld SZTK épületének környezetében, a Szórád Már-
ton úton és a Táncsics Mihály úton építési engedéllyel rendelkező új parkolóhelyek kivitele-
zése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában a gazdasági szereplők 



 

 

kiválasztására tesz javaslatot. 
 
8.) Javaslat a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervé-
nek jóváhagyására és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészí-
tésére(857-28/2019)  
 
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 Lajos Király körút 9-11. előtti par-
koló bővítés közterület alakítási tervének jóváhagyására és parkolóhelyek egyesített enge-
délyezési és kiviteli tervének tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. árajánlata 
alapján. 
 
9.) Javaslat Dunaújváros területén építési engedéllyel rendelkező parkolóhelyek közvi-
lágításának tervezésére(890-5/2019) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés Dunaújváros területén több helyszínen építési engedéllyel 
rendelkező parkolók közvilágítási tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt-től érke-
zett árajánlatok alapján. 
 
10.) Javaslat dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítására(3714-23/2019) 
 
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 iskolák és óvodák körüli járdák felújítására 
beérkezett árajánlat (egységárjegyzék) ismertetése és megtárgyalása. 
 
11.) Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez vissza-
számlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatok bekérésé-
re(15479/2019) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
 



 

 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez 
visszaszámlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatadók körének 
véleményezése. 
 
12.) Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megol-
dási, buszöböl felújítási munkálataira( 3714-33/2019) 
 
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 

Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási,  
vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt.  
által megküldött árajánlatok alapján. 
 
13.) Javaslat új közterületi padok megrendelésére(16018/2019)  
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros területén rengeteg régi, rossz állapotú köztéri pad van, melye-
ket javítani már nem lehet. A városkép megújítása és a városlakók kényelme érdekében ja-
vasoljuk új közterületi padok megrendelését a DVG Zrt. árajánlata alapján. 
 

14.) Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégézéshez mezőgazdasági gépek 
beszerzésére(16384/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
  Pásti Norbert ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy a közmunkaprogram-
ban foglalkoztatott munkavállalók létszámának csökkenése miatt az erdőfenntartás, erdé-
szeti munkák feladatkörben rábízott munkákat már nem tudja megfelelő színvonalon ellátni, 
ezért gépek beszerzését látja indokoltnak. 
 
 
 
 



 

 

15.)Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégézéséhez lassú jármű és tartozékai-
nak bezerzésére(16383/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA) 
 
 

 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 

Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
  Pásti Norbert ügyintéző 
 

Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 

Rövid tartalom: A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy a közmunkaprogram-
ban foglalkoztatott munkavállalók létszámának csökkenése miatt a köztisztasági feladatkör-
ben rábízott munkákat már nem tudja megfelelő színvonalon ellátni, ezért gépek beszerzé-
sét látja indokoltnak 
 
    
16.) Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli kistérségi telepü-
lésekkel való együttműködésre(14459-2 /2019.) 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott:- 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a közeli kistérségi 
településekkel való együttműködés szúnyoggyérítésre vonatkozóan közbeszerzési pályázat 
lebonyolítására 
 
 
17.) Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemelte-
tésére vonatkozó ajánlatok bekérésére(15744./2019.) 
 
 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott:- 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés tárgya Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános 
illemhely üzemeltetése miatt az üzemeltetési szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók 
körének véleményezése. 
 
 
 
 
 



 

 

18.) Javaslat ESMA Reklám Zrt-vel megkötendő villamos energia fogyasztás elszámo-
lásával kapcsolatos megállapodásról(16158/2019) 
 

 
 

Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
a pénzügyi bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Az ESMA Reklám Zrt.,  az E.on Zrt-vel kötött megállapodása 
alapján jogosult a közvilágítási oszlopokon, kandelábereken tájékoztatást segítő, jelzést 
megjelenítő reklám célú eszközök elhelyezésére. Az előterjesztés kihelyezett táblák villamos 
energia fogyasztásának elszámolására  tesz javaslatot 
 
19.) Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerák-
kal való felügyeletére(16288/2019) 
 
 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé térfelügyeleti kame-
rák kihelyezésével kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot 
 

20.)Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2019.március 08. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


