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M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. március 21-én (csütörtök) 08,45 órai kezdettel 

rendkívüli nyílt  ülést tart, melyre meghívom 
 

 
Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2.  Közgyűlési terem előtt 
 
 

Javasolt napirendek: 
 

 
1.) Javaslat út és járdatakarítási feladatok elvégézéséhez lassú jármű és tartozékainak 
bezerzésére és átadására a DVG Zrt. részére(16383-7/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!) 
 
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 
 Pásti Norbert ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:  A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy a közmunkaprog-
ramban foglalkoztatott munkavállalók létszámának csökkenése miatt a köztisztasági feladat-
körben rábízott munkákat már nem tudja megfelelő színvonalon ellátni, ezért gépek beszer-
zését látja indokoltnak. 
 
2.) Javaslat erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégézéshez mezőgazdasági gépek 
beszerzésére és átadására a DVG Zrt. részére(16384-7/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!) 
 
 
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 
 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. 
 
3.) Javaslat a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete környezetében parko-
lóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
(1333-17/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!) 
 
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 a FMKH Dunaújvárosi Járási Hivatalának új épülete kör-
nyezetében a Táncsics Mihály úton és a Szórád Márton úton építési engedéllyel rendelkező 
új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadá-
sára tesz javaslatot. 
 
4.) Javaslat Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások térfelügyeleti kamerák-
kal való felügyeletére gazdasági szereplő kiválasztására(16288-8/2019) 
(AZ ELŐTERJESZTÉS HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!) 
 
 
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: Dunaújváros, szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé térfelügyeleti kame-
rák kihelyezésével kapcsolatos gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot 
 
 
 
 
  
Dunaújváros, 2019. március 20. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 



 

 

 
 


