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MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2019. április 09-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 Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Csillagdomb útépítési egyesített terv)(18923-2/2019.)
Előadó:

Tóth Kálmán képviselő

Előkészítő:

Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető

Meghívott:

Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Rövid tartalom:Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak
érdekében, hogy az önkormányzat az ún. Csillagdomb útépítési egyesített tervének
elkészítésére és kivitelezésére kérjen árajánlatot.
2.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósítandó „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet aktualizálása érdekében(604-34/2019.)
Előadó:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

Előkészítő:

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

Meghívott:
Rövid tartalom:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében elkészült
egy „Pálya- és Szakmaválasztási Útmutató” tájékoztató füzet, melynek 2019. évre szóló aktualizálása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
gazdasági szereplő kiválasztására.

3.)Javaslat a Dunaújvárosi Református Egyházközség ingatlan határán létesítendő
támfal tervezésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására(14067-2/2019)
Előadó:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a Dunaújvárosi Református Egyházközség ingatlan határán megépülő támfal létesítésére vonatkozó tervek elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására tesz javaslatot a DVG Zrt. megbízásával.
4.) Javaslat Dunaújváros, Széchenyi I. közben parkoló (P4) kialakítási munkálatára(3714-41/2019)
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, Széchenyi I. közben parkoló (P4)
kialakítási munkálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlata alapján.
5.) Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási és útbaigazító táblák kihelyezési
munkálataira(3714-45/2019)
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 felújítási és
útbaigazító táblák kihelyezési munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által
megküldött árajánlatok alapján.
6.) Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezésekhez visszaszámlálók kihelyezési munkáinak elvégzésére(15479-11/2019)
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 beérkezett árajánlatok ismertetése
és megtárgyalása.
7.) Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáira(15744-4./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 osztályvezető
Szabó László ügyintéző

Meghívott:
Rövid tartalom:Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetésére beérkezett árajánlatok ismertetése, összehasonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása
8.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására árajánlatok bekérésére( 18785/2019)
Előadó:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:A DMJV Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft. között 2018. július 09. napján megkötésre került vállalkozási szerződés,
amely a Dunaújváros térfelügyeleti kamera rendszer karbantartásáról, javításáról szól, 2019.
június 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos árajánlatok bekérésére tesz javaslatot.
9.)Egyebek

Dunaújváros, 2019.április 05.
Iván László s.k.
a bizottság elnöke

