
 

 

                   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:23311/2019. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. május 28-án (kedd) 11,00 órai kezdettel 
 rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom 

 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
 
1.) Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer felülvizsgá-
latához és újrahitelesítéséhez akkreditált EMAS hitelesítőtől árajánlat bekérésére és 
polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére( 3961-24/2019.) 
 
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: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. óta rendel-
kezik regisztrált EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerrel, melyet a jog-
szabály szerint a Környezetvédelmi Nyilatkozattal együtt évente hitelesíttetni, 3 évente pedig 
újrahitelesíttetni szükséges. Mivel az országban polgármesteri hivatal hitelesítésére Ferjan-
csik Zsombor, a DQS Hungary Kft. (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.) egyéni EMAS hitelesí-
tője rendelkezik akkreditációval, így tőle kérünk árajánlatot. A hitelesítés költsége Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és vég-
rehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 
7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre 
áll. 
 

2.) Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat be-
nyújtására, megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)(23034-1/2019.) 

 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



 

 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
 
Meghívott:      Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum  
 (Dunaújváros, Városháza tér 4., igazgato.intercisamuz@gmail.com) 
 Mádai Balázs, Vasmű út 41. Irodaház Kft., ügyvezető 
 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
 
 
Rövid tartalom:Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet II. 4. b) és c) pontja szerinti meghirdetett „Muzeális intézmények szakmai támo-
gatása” előirányzatból pályázati úton lehetőség van támogatást igényelni. A pályázható ösz-
szeg 30 millió forint.  A megvalósításhoz 10 %-os önrész (3 millió Ft) biztosítása szükséges. 
Az előterjesztés tárgya a pályázaton való indulás és a saját forrás biztosítása. 
 

 
3.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 
megvalósítandó monitoring vizsgálat lefolytatása érdekében( 604-55/2019.)  
 

 
 
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:A DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenységek keretében monitor-
ing vizsgálat lefolytatására árajánlatok bekérésére van szükség a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó gazdasági szereplő kiválasztásával. 
  
 

4.) Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 
döntések meghozatalára (kertes mezőgazdasági területeken és a 2624/1 hrsz.-ú ingat-
lanon)(16445-15/2019) 
 
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 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros településrendezési eszközeinek a kertes mezőgazdasági terü-
leten ás a 2624/1 hrsz-ú ingatlanon történő véleményezési eljárása lezárult, és a vélemé-
nyek elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat készítéséről dönteni szükséges. 
 
 
 
 



 

 

5.) Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervének módosítására(16445-14/2019) 
 

 
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 2018-ban döntött, hogy az Él-
ményfürdő környékén a településrendezési eszközök módosuljanak. Magyarország Kormá-
nya 2017-ben döntött arról, hogy a Dunaújváros 3757/10 hrsz-ú ingatlanán megvalósítandó 
napelemes erőmű kiemelt beruházás legyen. A rendezési terv módosításával kapcsolatos 
folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás. 
 
6.)Javaslat Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására(16445-15/2019) 

 
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 2018-ban döntött, hogy az Él-
ményfürdő környékén a településrendezési eszközök módosuljanak. Magyarország Kormá-
nya 2017-ben döntött arról, hogy a Dunaújváros 3757/10 hrsz-ú ingatlanán megvalósítandó 
napelemes erőmű kiemelt beruházás legyen. A rendezési terv módosításával kapcsolatos 
folyamat lezárult és elkészült a rendezési terv módosítás.    
 
 

7.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állattartásról szóló 
32/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének módosítására(23092/2019) 

Előadó:Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság   
             Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 
   
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
  Tóth Andrea ügyintéző      
  
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Javasoljuk megtárgyalásra a Dunaújváros, Hengerész utcai kijelölt kutyafut-
tató áthelyezését új közterületi játszótér építése miatt a 730/425 hrsz.-ú területre.  
 
 



 

 

8.) Javaslat Dunaújváros területén buszvárók bontási, út- és lépcső javítási munkála-
taira(3714-72/2019) 

 
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 buszvárók bontási, út- és lépcső 
javítási munkálataira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött árajánlatok alapján. 
 
 
9.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésébe tartozó Mik-
száth K. utcai híd hídvizsgálatára(3714-71/2019) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelé-
sébe tartozó Mikszáth K. utcai híd hídvizsgálatára tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött 
árajánlata alapján. 
 

 
  10.) Javaslat Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítá-
sára(21116/2019) 
 
Előadó: Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság        
               Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság,          
               Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  
               Pénzügyi Bizottság     
 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
                    Tóth Andrea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Lakossági kérés alapján Dunaújváros, Hengerész utca területén egy elkerí-
tett három játékelemből álló játszóteret alakítanánk ki a kisebb gyermekek számára. A ját-
szótér telepítési munkáira árajánlatot kértünk be a DVG Zrt.-től. 
 
11.) Javaslat a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület 
bontására és kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos épületeinek bon-
tására(20038- 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 

Szedresi Csaba vezető ügyintéző 
 
  
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a 1449/4 hrsz. szám alatt található 2 db  
önkormányzati tulajdonú romos épület bontására és a bontott épület vonalában  
(telekhatáron) létesítendő kerítés építésére, valamint a Gyepmesteri telep romos  
épületeinek bontására tesz javaslatot. 
                              
  
 

  
  
            
 
Dunaújváros, 2019. május 24. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


