
 

 

                   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:7138/2017. 

M E G H Í V Ó 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és 

Turisztikai Bizottság 
2017. március 8-án (szerda) 10,00 órai kezdettel 

 rendes nyílt ülést tart, melyre meghívom 
 
 

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

Javasolt napirendek: 
 
 
1.) Javaslat a „Virágos Dunaújvárosért 2017.” virágosítási verseny megrendezésére 
( 6709/2017.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 
 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Települési Környezetvédelmi Programja feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítá-
sa érdekében virágosítási versenyt ír ki a dunaújvárosi lakosság számára. A verseny meg-
rendezésére és díjazására maximum nettó 700 000,- Ft értékű összeg a Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabá-
lyairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet környezetvédelmi dologi kiadásai terhé-
re biztosított. 
 
 
2.) Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben megvalósí-
tandó állásbörze lebonyolítása érdekében(623-15/2017.)  
 
Előadó: Szabó Imre városfejlesztési igazgató  
 
Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató 
 Halmai Nóra ügyintéző 
 
Meghívott: 
 



 

 

Rövid tartalomA DUNA-MUNKA-TOP projektben vállalt tevékenység 2017. áprilisában ál-
lásbörze szervezése, mely lebonyolítása érdekében árajánlatok bekérésére van szükség a 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó gazdasági szereplő kiválasztása érdekében.  
  
 
3.) Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére(3877-12/2017.)  
 
Előadó: a polgármester 
 
Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és szervezési igazgató 
 Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző 
Meghívott: - 
 
 
Rövid tartalom: A Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály. kezdeményezte az 
Attila utca 17. számú ingatlan telekalakításával létrejött új, 2593 helyrajzi számú utca elneve-
zését. 
 
4.) Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 
kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére(1918-5/2017.) 
 
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 igazgató/osztályvezető 
                    Beéry Réka ügyintéző 
 
Meghívott:  Ferencz Kornél DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
                    Bencsik István  DUNANETT Nonprofit Kft. Igazgató 
 
Rövid tartalom:2017. 03. 31.-én lejár a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a DUNANETT Nonprofit Kft. között megkötött közterületi hulladékgyűjtő edények ürítésére 
vonatkozó szerződés. A tevékenység folyamatossága miatt új vállalkozási keretszerződés 
megkötése szükséges. 
 
5.) Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok el-
látására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására(4841-2/2017.) 
 
 
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 2017. január 01.-től, 2018. június 30-ig tartó üze-
meltetési szerződés megkötése a Dunaújvárosi Vízi Társulattal. 
 
6.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i em-
lékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére( 7388/2017.) 
 
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 
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Somfai Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: Palkovics Katalin ügyvezető 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű a 
2016. évben felújításra került. 2017.évben az emlékmű előtti terület felújítása vált szükség-
szerűvé, mely felújításhoz szükséges a területen lévő elhunytak exhumálása és a sírhelyek 
áthelyezése. Az előterjesztés a terület felújítását megelőző exhumálási és ahhoz kapcsolódó 
sírhelyek áthelyezésének támogatására irányul. 
 
7.) Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-december hónap - megkötésére( 5-5/2017.) 
 
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 kötendő 
szolgáltatási keretszerződés alapján. Jelen keretszerződés 2017. április-december havi 
időszakról szól. 
 
 
8.) Javaslat Dunaújváros kerékpárútjainak felújítására (2017. év).(6398-4/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:a dunaújvárosi kerékpárutak felújítására beérkezett árajánlat (egységárjegy-
zék) ismertetése és megtárgyalása. 
 
 



 

 

9.) Javaslat Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítá-
si munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítására. 
(3285-4/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
Előkészítő: Sasvári Melinda ügyintéző 
 
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási 
munkáira megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításának megtárgyalása. A mó-
dosítás során a szerződött munka műszaki tartalmának  módosítására teszünk javaslatot. 
 
10.) Javaslat Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lé-
vő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánla-
tok bekérésére(7597/2017.) 
 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
 
Előkészítő: Debreczeni Tamás ügyintéző 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros, Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő 
forgalomirányító berendezések ledesítési munkáinak elvégzésére  vonatkozó ajánlatadók 
körének véleményezése. 
 
 
11.) Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására(7637/2017.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 
 Pásti Norbert ügyintéző 
 
 
 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt. 
 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben rendeletben mondta 
ki, hogy városunk közterületein hirdetési célú igénybevétel esetén a Dunaújvárosi Vagyonke-
zelő Zrt. jogosult szerződéskötésre. Az azóta többedszer újrakötött megállapodás 2016. dec-
ember 31-én lejárt, ezért – ha a szándék továbbra is fennáll, – új megállapodásra van szük-
ség.  
 
 
 
 
 
12.) Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének el-
készítésére   beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírásá-
ra(5233 -18 /2017.) 
 



 

 

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  
 Szedresi Csaba ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Jelen előterjesztés  Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedé-
lyes tervének elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozóan beérke-
zett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására tesz javaslatot. 
 
13.)Javaslat Balog Csaba kizárólagos parkolóhely kérelmének elbírálására 
(7734/2017.) 
 
Előadó: Markóth Béla osztályvezető 
 
Előkészítő: Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló helyi rendelet-
ben adott lehetőségekre hivatkozva az ügyfél kérelmet nyújtott be parkolóhely kizárólagos 
használatára vonatkozólag. A hatályos rendelet kimondja, hogy a kérelmet az illetékes bi-
zottságoknak véleményezniük kell. 
 
14.) Javaslat Németh Kálmán kizárólagos parkolóhely kérelmének elbírálására 
(7735/2017.) 
 
Előadó: Markóth Béla osztályvezető 
 
Előkészítő: Pásti Norbert ügyintéző 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló helyi rendelet-
ben adott lehetőségekre hivatkozva az ügyfél kérelmet nyújtott be parkolóhely kizárólagos 
használatára vonatkozólag. A hatályos rendelet kimondja, hogy a kérelmet az illetékes bi-
zottságoknak véleményezniük kell. 
 
15.)Javaslat Skandera Magdolna kizárólagos parkolóhely kérelmének elbírálására( 
7733/2017.) 
 
 
Előadó: Markóth Béla osztályvezető 
 
Előkészítő: Pásti Norbert ügyintéző 
 
 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló helyi rendelet-
ben adott lehetőségekre hivatkozva az ügyfél kérelmet nyújtott be parkolóhely kizárólagos 
használatára vonatkozólag. A hatályos rendelet kimondja, hogy a kérelmet az illetékes bi-
zottságoknak véleményezniük kell. 



 

 

 
 
16.) Javaslat megelőző fürkészdarázs irtás elvégzésére vonatkozó ajánlatok bekérésé-
re( 7414./2017.) 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom: Az előterjesztés tárgya a megelőző fürkészdarázs irtási munkák ellátása 
miatt a vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatadók körének véleményezése. 
 
 
17.) Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira (4622-
4./2017.) 
 
Előadó: városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
 Szabó László ügyintéző 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom: A növényvédelmi munkákra beérkezett árajánlatok ismertetése, összeha-
sonlítása és a nyertes ajánlat kiválasztása 
 
18.) Javaslat a Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatti ingatlanon található régi malom 
épületek galambmentesítésére(5413/2017) 
 
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 
 
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 
 
 
Rövid tartalom:A Dunaújváros Magyar út 35. szám alatti régi malom területén olyan mér-
tékben elszaporodtak a galambok, hogy az már egészségügyi kockázatot jelent a környező 
ingatlanok lakói számára. Emiatt szükségessé vált a galambok befogása és elszállítása.  
   
 
 
19.)Egyebek 
 
 
 
Dunaújváros, 2017.március 3. 
 
                           Cserni Béla s.k. 
                     a bizottság elnöke 
 
 


