
 

 

                   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:26889/2019. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. június 11-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 a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló 2019. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére(22978 - 7  /2019.) 
 
Előadó: pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt., 
 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu 
 
Rövid tartalom: A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatására meghirdetett központi költségvetési pályázaton az önkormányzat a korábbi 
évekhez hasonló módon támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a pályázat 
benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére és a kapcsolódó megállapodás 
megkötése. 
 

 
2.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására(2670-37/2019.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 



 

 

 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a te-
lepülési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet 
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei 
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. 
 
3.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
nyomdai munkáinak kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésére( 2670-38/2019.) 
 
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: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a te-
lepülési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet 
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei 
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és nyomdai kiadásával. A 
kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú 
önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, 
dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai munkák kivitelezésére javaslatot te-
szünk arra, hogy mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot. 
 
4.) Javaslat az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer újrahitelesí-
téséhez akkreditált hitelesítő kiválasztására és a felülvizsgálati hitelesítő audit meg-
rendeléséről szóló polgármesteri határozat-tervezet véleményezésére(3961-28/2019.) 
 
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 egyetlen akkreditációval rendelkező EMAS 
hitelesítő van, így árajánlatot a 457/2019. (V. 30.) PM. számú polgármesteri határozatnak 
megfelelően Ferjancsik Zsombor úrtól, a DQS Hungary Kft. egyéni EMAS hitelesítőjétől kér-
tünk (1026 Budapest, Guyon R. u. 21.), aki kezdetektől fogva hitelesítette a hivatal környe-
zetirányítási rendszerét. A hitelesítő megküldte árajánlatát. 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. 
 
5.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 2019-2024-ig szóló IV. Települési Környe-
zetvédelmi Programja nyomdai munkáinak kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésé-
re(15177- 16/2019.) 
 
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: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 2019-2024. évekre 
szóló IV. Települési Környezetvédelmi Programot Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének 176/2019. (III. 21.) számú határozatával fogadta el és egyidejűleg rendelkezett a 
nyomdai úton történő kiadásról is. A kiadvány elkészítésével az EMAS célkitűzéseinek és a 
program széleskörű megismertetésének teszünk eleget. A nyomdai munkák kivitelezésére 3 
nyomdától kérünk be árajánlatot. A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvéde-
lem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A nyomdai 
munkák kivitelezésére javaslatot teszünk arra, hogy mely nyomdáktól kérjünk be árajánlatot. 
 
 
6.)Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére és az építési mun-
kákkal összefüggő szerződések elfogadására( 857-96/2019) 
 
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. 
 Nagy Zsolt ügyvezető, Go-Way Kft.   
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Gábor Áron utcában építési engedéllyel rendelkező új 
parkolóhelyek kivitelezésére és az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
tesz javaslatot. 
 
 
 
  
 



 

 

7.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítás - 2019. április-december hónap - 
megkötésére(15235-8/2019) 
 
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 
 Telekesné Szerényi Orsolya pénzügyi gazdálkodási ügyintéző 
 
Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt 
 
Rövid tartalom:DMJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kö-
tendő szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott (II.) Parkfen-
ntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása feladatokra jóváhagyott előirányzat mértéke 
előreláthatólag nem elegendő a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 1. 
számú módosítását indokolja. 
 
8.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására(18785-9/2019) 
 

 
Előadó: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Farkas Róbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A 615/2018 (VI.28.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERAN-
DO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2018. július 09. napján 
létrejött vállalkozási szerződés 2019. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karban-
tartással kapcsolatos gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot. 
 
9.) Javaslat Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés jó-
váhagyására(14459-5./2019.)  
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros szúnyoggyérítésre vonatkozóan a vállalkozói szerződés jóvá-
hagyása  
  
10.)Egyebek 
 
 
Dunaújváros, 2019.június 07. 
                                 Iván László s.k. 
                      a bizottság elnöke 



 

 

 
 
 


