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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 21-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek kiválasztása (Strand utca) 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek kiválasztása (Strand utca) 
 
Schuszter Gergely: A március 7-i képviselő-testületi ülésen tárgyaltak alapján a Strand utca felújításával 
kapcsolatosan ajánlatot kértünk három helyi vállalkozótól az utca térkővel való burkolására. Ismerteti a 
térkövezési munkákra beérkezett árajánlatokat. A felújítási munkát még a strandszezon előtt kell 
megvalósítani. 
 
Dr. Hidas András: Nagyon sokáig nem foglalkoztunk a stranddal és parkolóval, mondván, hogy nem 
célunk a forgalom növelése. Most pedig elsőrendű célpont lett a Strand utca, nem is minimalista 
megoldással. Tesszük ezt azért, mert jön a szezon és ugyanakkor még nem tudjuk, hogy beleférünk a 
tervezet szerinti egyéb utcafelújításba, amivel szintén nem ért egyet pusztán önerőből. 
 
Rokfalusy Balázs: Elképzelhető, hogy a Strand utca térkő helyetti aszfaltozásán annyit lehetne 
spórolni, hogy például aszfaltozni lehetne még egy utcaszakaszt, pl. a Patak utca kimaradó, másik 
forgalmas oldalát, vagy bármi más kátyús utcaszakaszt, amire ráfér. De megérti azokat az érveket is, 
hogy a drágább térkő lehet, hogy tartósabb, és könnyebb/olcsóbb a későbbi bontás-helyreállítás, és 
esztétikusabb stb. Ha a testület többsége a viacolort szeretné a Strand utcában, azt is el tudja fogadni. 
 
Schuszter Gergely: Aszfaltos megoldás esetén az ár nagyságrendileg bruttó 13e Ft/m2 magasságában 
mozog, ez alapján a 600 m2 nagyságrendileg bruttó 8 millió Ft-ra jönne ki, szemben a bruttó 12 millió 
Ft összegű térköves ajánlattal. 
Tájékoztatást ad a bizottsági ülésen is részt vevő műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetésen 
elhangzottakról: 
1. Aszfaltos kivitelezés esetén csak egy plusz réteg ráhúzásáról szól és az alépítményhez nem nyúlnak. 
Ez azonban – a műszaki szakemberek álláspontja szerint – a Strand utcában komoly problémákat vetít 
előre, hiszen a jelenlegi alépítmény nem képes nagyobb réteg „cipelésére”, tehát tartóssága csak ideig-
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óráig jelentene megoldást. (Véleményük szerint az Ady Endre utcában komolyabb alépítmény van, 
amelynek teherbírása jobb lesz, ezért javasolják oda az aszfaltot, térkő járdával.)  
2. Aszfaltozás esetén árvizes területre nem kapunk garanciát, mert a földműben mikromozgások vannak 
és az aszfalt erre rosszabbul reagál, tehát mindenképpen repedések fognak megjelenni, amelyet a térkő 
áthidal. (Itt felhívták a figyelmemet a kerékpárúton a vízmozgások hatására kialakult repedésekre és 
javasoltak haránt javításokat. Így kb. 10 évvel kitolhatjuk az élettartamát.) 
3. A Forgó vendéglőnek könnyebb lenne az aszfalt, mert rövidebb útlezárást jelentene, de a végén ő is 
egyet értett a térkő burkolással.  
Összefoglalóan meglátása szerint a drágább térkővel burkolt kivitelezés esetén egy jóval nagyobb 
műszaki tartalmat kapunk, emellett ez jobban illeszkedik a Rendezvénytér és a Malom utca 
koncepciójába is. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

40/2019. (III. 21.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a Strand utca felújításának kivitelezési munkáit Kammerer János ev.-tól (2023 
Dunabogdány, Sváhegy u. 16.) rendeli meg 9.834.000,- Ft + ÁFA összegért. A kivitelezési 
munka a közterület beton és térkő burkolási, valamint szegélyezési munkáinak megvalósítását 
tartalmazza. 

 
2. A Képviselő-testület a vállalási ár fedezetét a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló 

2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Beruházások, felújítások során fel nem 
használt maradvány, ill. a Tartalék terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kammerer János ev.-val kötendő 

vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


