
 

 

                   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:31231/2019. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2019. augusztus 06-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 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton 
való részvételre és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a pályázat előkészítési feladataira 
kötendő szerződéstervezet elfogadására(29066- 7 /2019) 
 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 pénzügyi bizottság elnöke 
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető 
 Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , Dunaújváros, 

Vasmű u. 41. 
 
Rövid tartalom:Az önkormányzat Integrált Területi Programja alapján részt kíván venni  
a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázaton.  
Az előterjesztés tárgya a pályázat benyújtása, a kapcsolódó projekt megvalósítása,  
a benyújtáshoz szükséges előkészítési feladatok ellátására (megalapozó dokumentum,  
műszaki dokumentáció) vonatkozó szerződés jóváhagyása ill. annak  forrásának  
megelőlegezése. 
 
2.)Javaslat a „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellness-  
és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó  303/2019. (V.30.),  
304/2019. (V.30.) és 305/2019. (V.30.) határozatok hatályon kívül helyezésére 
( 6393-8/2019) 
  
 



 

 

Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Előkészítő:  Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 
 

Meghívott:  Mádai Balázs ügyvezető  - Vasmű u.41. Irodaház Kft. 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés „Szálloda és Rendezvényközpont létesítése az Aquantis 
Wellness- és Gyógyászati Központ mellett” projekt műszaki ellenőri, közbeszerzési és pro-
jektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó közgyűlési határozatok hatályon kívül helye-
zésére irányul. 
 
3.) Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakí-
tása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-
2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-
DU1-2018-00003 azonosítószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című pályázat 
Marketing eszközök feladat átadására(5282-4/2019.) 
 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Fetth Dóra Timea ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató 
 DVG Zrt, 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
 
Rövid tartalom:A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, 
TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach 
kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosí-
tószámú Intercisa Múzeum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 azonosí-
tószámú Aquantis Látogatóközpont kialakítása című című pályázatát az irányító hatóság tá-
mogatásra érdemesnek találta. A pályázat megvalósításához szükséges a Marketing eszkö-
zök fejlesztése az adott projektre vonatkoztatva. 
 
4.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Iro-
daház Kft. között, a „TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút háló-
zat fejlesztése Dunaújvárosban” című projekt tárgyában a megvalósításához szüksé-

ges szerződések megkötésére 
( 462-30/2019.) 

 
Előadó: 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:    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 



 

 

 
Rövid tartalom:A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú, Kerékpárút hálózat fej-
lesztése Dunaújvárosban” című pályázat vonatkozásában szükséges új szerződéseket meg-
kötni. A projekt sikeres megvalósításához szükséges a műszaki ellenőri, projektmenedzseri, 
kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó és közbeszerzési eljárás lefolytatására irá-
nyuló szerződés megkötése. 
 
5.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, a TOP-6.5.1-
16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai 
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére 
(27869-3/2019.) 

 
Előadó: 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:    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 
Rövid tartalom:A TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Dunaújvárosi Dózsa 
Mozi Centrum energetikai fejlesztése” című projekt sikeres megvalósításához szükséges a 
Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján a műszaki ellen-
őri, projektmenedzseri, kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátására irányuló 
szerződés megkötése. 
 
6.) Javaslat beérkezett árajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP projektben 2019. 

második félévben megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében(604-
78/2019.) 

 
 
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 projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási 
Fórum és Foglalkoztatási Paktum 2019. évi őszi ülése, az Irányító Csoport 2019. II. félévi 
ülései, valamint a 2 db munkacsoport értekezlet rendezvényszervezési feladatainak ellátása 
érdekében árajánlatokat kért be az önkormányzat.  
Jelen előterjesztés javaslatot tartalmaz a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb aján-
latot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztására. 
 
7.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről, TOP-6.9.2-16-
DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújváros-
ban” című projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötésére(1443-
7/2019.) 
 

 
Előadó: 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:    Mádai Balázs ügyvezető igazgató, Vasmű út 41. Irodaház Kft. 
 
Rövid tartalom: A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és ko-
hézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt sikeres megvalósításához szükséges a Vas-
mű út 41. Irodaház Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján a projektmenedzseri, 
kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátására irányuló szerződés megkötése. 
 
 
8.) Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására a DUNA-MUNKA-TOP  projektben megva-

lósítandó  
„A 12 hónapnál régebb óta regisztrált álláskeresők összetétele és jellemzői” tanul-

mány elkészítése érdekében( 604 - 77/2019.)  
 
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 kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb  
ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztására a DUNA-MUNKA-TOP projektben  
megvalósítandó „A 12 hónapnál régebb óta regisztrált álláskeresők összetétele és  
jellemzői” tanulmány elkészítése érdekében. 
 
9.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között, a 
„Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt tárgyában a 
Fürdőpark kialakításához tartozó termálkút építése projektelemrevonatkozó tervezési 
és kivitelezési szerződés megkötésére.(31333-1/2019.) 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető 
 Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:A projektelem tervezési és kivitelezési feladataink lebonyolítását Du-
naújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a in-house szerződés keretein belül a DVG 
Zrt.-vel kívánja végrehajtani.  
  
  
   
10.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ké-
relmének elbírálására hulladékudvar létesítésére( 29148-2/2019.)  
 



 

 

Előadó:      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Előkészítő:  Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
 Dr. Horinka Hajnalka ügyintéző  
                        
Meghívott: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
 
Rövid tartalom: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azzal 
a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy szeretne hulladékudvart létesíteni az önkor-
mányzat tulajdonában álló 774/7 hrsz.-ú ingatlanon. A létesítmény megvalósításához szük-
séges a megjelölt ingatlanra földhasználati jog létesítése a Társulás javára. A földhasználati 
jog bejegyzése ellenérték nélküli engedélyezéséről a Közgyűlés dönt. 
 
 
11.)Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosítására( 27018-2/2019.) 

 
 

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: Palkovics Katalin a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője 
 
 
Rövid tartalom:A köztemető üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az 
esélyegyenlőség biztosítása miatt visszavonásra javasoljuk a 2019.06.20-án elfogadott ren-
deletmódosítást, és az azt megelőző rendelet szövegének elfogadását. 
 
12.) Javaslat Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítésére(890-
20/2019) 
 
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 Szórád Márton úton, a Járási Hi-
vatal épülete mellett épült, valamint a 15-17. előtt tervezett parkolóhelyek; és a Gábor Áron 
utcában épülő új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezésére tesz javaslatot. 
 
  



 

 

13.) Javaslat  a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési 
és -kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosításá-
ra.(18422/3/2019.) 
 
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  
 Varga Géza ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli 
szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítá-
sára tesz javaslatot. 
 
 
 
 
 
Dunaújváros, 2019.augusztus 02. 
 
                                 Iván László s.k. 
                      a bizottság elnöke 
 
 
 


