
 

 

                   DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TURISZTIKAI BIZOTTSÁG 

                Dunaújváros, Városháza tér 1.                                                                                            
               (06-25)  544-392 
  E-mail: varosuzemeltetési@pmh.dunanet.hu 

 
Ikt. Szám:19168/2019. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. április 16-án (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 „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukciója” 
tárgyában közbeszerzési eljárás indítására(18151-6/2019.) 
 
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 ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének felújításához 
kapcsolódóan szükséges a meglévő sodorvonali vezeték rekonstrukciója, hogy a szennyvíz 
elvezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. Az építés becsült értéke alap-
ján közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljá-
rás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbe-
szerzési eljárás megindítására irányul. 
 
 
 
 
 



 

 

2.) Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító – sodorvonali vezeték rekonstrukció tár-
gyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására(18799-5/2019.) 
 
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 ügyintéző 
 Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepén a sodorvonali ve-
zeték rekonstrukciója szükséges a biztonságos és folyamatos üzemvitel biztosításához, 
mely beruházás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükséges-
sé. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges a műszaki 
ellenőri feladatok ellátása is. Jelen előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátását 
biztosító gazdasági szereplők körének meghatározására a kapcsolódó ajánlati felhívás és 
szerződéstervezet véleményezésére irányul. 

3.) Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív ele-
meinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfoga-
dására, az eljárás megindítására(18354-4/2019.) 
 
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 
 Rontó Mónika közbeszerzési referens 
 
Meghívott: -  
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő 
Dunaújváros közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló szerződés 2019. 
szeptember 30-án lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására 
irányul. 
 

4.) Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a 3958 hrsz-ú úttal kapcsolatban (Darusín Kft. környéke)(18443-3/2019) 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Pénzügyi bizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 



 

 

 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
 
Meghívott:  Radvánszki Sándor Darusín Kft. ügyvezető igazgató 
 darusin@darusin.hu 
 
Rövid tartalom:A Darusín Kft. kérte, hogy a rácalmási közigazgatási határnál lévő telephe-
lyeit összevonhassa, ezáltal megszüntetve a Rácalmás felé vezető 3958 hrsz-ú utat. Rácal-
más előzetes véleményében jelezte, hogy nem támogatja a 3958 hrsz-ú út megszüntetését. 
 

5.) Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 
döntések meghozatalára (Élményfürdő környéke, Délivárosi úttól délre eső terü-
let)(16445-11/2019) 

 
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 kiemelt beruházásokkal kap-
csolatos véleményezési eljárása lezárult, és a vélemények elfogadásáról, valamint a környe-
zeti vizsgálat készítéséről dönteni szükséges. 
 

6.) Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására 
 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
  
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
 
7.)Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására(13165-9/2019) 
 
Előadó:      a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 
Előkészítő:   Szabó Imre – osztályvezető 
                       Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző 
Meghívott:  
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017-ben döntött a település-
rendezési eszközök módosításának elindításáról Táborálláson, a Rácdombon és a Momert 



 

 

telephelyén. A rendezési terv módosításával kapcsolatos folyamat lezárult és elkészült a 
rendezési terv módosítás. 
 

 

8.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósí-
tásához szükséges   irodai bútorok és kiegészítő berendezések  beszerzése vo-
natkozásában( 604-37/2019)   

 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom: Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 

„DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltaknak megfelelően a Projektiroda berendezését 
szolgáló és a megvalósításban résztvevő szakemberek munkájához szükséges irodai 
bútorok és kiegészítő berendezések  beszerzése vonatkozásában.   

Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 

 
9.)Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósí-

tásához szükséges informatikai eszközök beszerzése vonatkozásában( 604-
35/2019.)   

 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 

„DUNA-MUNKA-TOP” projekt megvalósításában résztvevő szakemberek munkájához 
szükséges informatikai eszközök és egyéb műszaki kellékek beszerzése vonat-
kozásában.   

Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 
 
10.) Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben iro-

daszerek  beszerzése érdekében( 604-36/2019.) 
 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:Önkormányzatunk árajánlatokat kért be a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 

„DUNA-MUNKA-TOP” projektben vállaltaknak megfelelően a megvalósításban résztve-
vő szakemberek munkájához szükséges irodaszerek  beszerzése vonatkozásában.   

Az előterjesztés tárgya a nyertes ajánlattevő kiválasztása a beszerzéshez kapcsolódóan. 



 

 

     
11.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Felső-foki patak 0+027-0+502 km. sza-
kaszának medertisztítási munkálataira( 18736-2/2019.) 
 
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: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros MJV területén található Felsőfoki-patak medrének 0+027-
0+502 km. szakaszának medertisztítási munkálatai váltak szükségessé! Évek alatt a patak-
mederbe rengeteg növényi eredetű, kommunális hulladék és egyéb hordalék került. Ennek 
következtében a patak folyása erősen gátolva van. 
 

12.) Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok el-
látására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására( 18736/2019.) 
 
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: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő vízgazdálkodási 
művek üzemeltetésére, karbantartására, azaz a közcélú vízgazdálkodási feladatok el-
látására, fenntartási munkákra irányuló 2019. július 01. – 2020. június 30. tartó üzemeltetési 
szerződés megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 

13.) Javaslat a Vasmű út 53-57. előtt parkolók kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötésére( 857-47/2019) 
 
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 53-57. előtt új parkoló-
helyek kivitelezési munkáira beérkezett árajánlat alapján a vállalkozási szerződés megköté-
sére tesz javaslatot. 
 



 

 

14.) Javaslat a Római városrészben parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terv-
ének elkészítésére( 926-15/2019) 
 
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 a Római városrész területét vizsgáló,  elfogadott tanul-
mányterv alapján parkolóhelyek egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére 
tesz javaslatot. 
 
15.) Javaslat a Liszt Ferenc kertben új parkolóhelyek közterület alakítási tervének el-
készítésére( 857-48/2019) 
 
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 előterjesztése a Liszt Ferenc kertben elfogadott tanulmányterv alapján a 
parkolóhelyek közterület alakítási tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által kül-
dött árajánlat alapján. 
 

16.) Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhelyek tervezésére(1334-7/2019) 
 
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 előterjesztése Dunaújváros területén 3 helyszínen gyalogos-átkelőhelyek 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
küldött árajánlatok alapján. 
 

17.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira(19424/2019.) 
 
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 Pentele Klubház, a Szabadság u. 30. alatti klubhelyi-
ség, a Jókai u. 19. kapu, valamint Óvodák felújítási munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által 
megküldött költségvetések alapján. 
 

  18.) Javaslat a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri Telepének korszerűsítésére, 
felújítására(19276/2019) 
 
Előadó:  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        
               Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,          
               Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  
               Pénzügyi Bizottság     
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyep-
mesteri Telepének (természetben: 2400 Dunaújváros, 0127 hrsz.) bejárása során a telep 
humán részlegén és a kennelekkel kapcsolatban tapasztalt problémák javítására. 
 
19.) Javaslat az Október 23. tér 10-13. épület keleti oldalán elhelyezkedő járdaszaka-
szok burkolat felújítási munkáinak támogatására(18410-6/2019) 
 
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: Gebei Bálint ügyvezető igazgató, Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés az Október 23. tér 10-13. épülettömb keleti oldalán elhe-
lyezkedő, az épület állagát veszélyeztető járdaszakaszok - vízkár elhárítására irányuló - bur-
kolatfelújítási munkáinak támogatására tesz javaslatot a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet 
támogatási kérelme alapján. 
  
   
20.) Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására a Gábor Áron utcában parkolók épí-
tése kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására( 857-42/2019) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 Nyáradi Anna ügyintéző 



 

 

 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés a Gábor Áron utcában építési engedéllyel rendelkező új 
parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátása vonatkozásában a 
gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 

21.) Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város - 
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés - vonatkozásában az egységes elektro-
nikus közműnyilvántartás rendszer  elkészítésére.(18916/2019.)  
 
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 
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára  
jogszabályi kötelezésnek megfelelően a Dunaújváros elválasztott rendszerű csapadékvíz 
elvezető rendszer tekintetében, az egységes elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozá-
sára vonatkozóan a gazdasági szereplők kiválasztására tesz javaslatot. 
 

22.) Javaslat az ELENA  projektben megkötött Konzorciumi szerződés 2.sz. 
módosításának elfogadására(16048 -2/2019.)  

 
 
Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető 
 Vincze Márta ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok: 
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.04.16. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.04.16. 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi tagként 
csatlakozott az ELENA programhoz, mely  Dunaújváros esetében a megújuló energiaforrás-
ból származó termelési kapacitás jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelen-
ti.  Az előterjesztés javaslatot tesz a mellékellt konzorciumi szerződés 2.sz.  módosításának 
elfogadására, aláírására. 
 
 
 
Dunaújváros, 2019. április 12. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


