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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
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 6 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont:
1.

A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek kiválasztása (Patak utca, Ady Endre utca)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A 2019. évi útfelújítások kivitelezőinek kiválasztása (Patak utca, Ady Endre utca)
Schuszter Gergely: Ismerteti a korábbi forgalomszámlálás adatait, miszerint ez a két utca a harmadik
legforgalmasabb közterület, mind gépjárműves, mind gyalogos és kerékpáros forgalma jelentős.
Ugyanakkor állapota kritikus. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat.
Glied-Máté Szilárd: Ismerteti a javasolt műszaki megoldást: aszfaltráhúzás + szegélyezés + járda
térkővel. Ez a legrosszabb állapotban lévő utca, ahol a szűk keresztmetszet miatt faltól falig szükséges
járhatóvá tenni az utcát a kétirányú gépjármű forgalom miatt. A Patak utca 10. szám előtt egy öböl
kerülne kialakításra, parkolókkal. Forgalom-szabályozási elemek tekintetében mobil fekvő rendőrök
szükség szerinti elhelyezését javasolja, de csak abban az esetben, ha azt a felújítást követően a forgalom
indokolja. A csapadékvíz elvezetés érdekében hosszanti korrekciót végez a kivitelező, és az elvezetés a
szegélyhez lejtetve történik a Csádri-patakba.
Rokfalusy Balázs: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Patak utca 10. szám előtti vízelvezetés mindenképp
megoldandó, korábban itt rács volt. A kiválasztásra kerülő vállalkozóval szívesen helyszíni bejárást tart
ezügyben.
Glied-Máté Szilárd: Szakmai véleménye az, hogy jobb a felszíni elvezetés lejtetéssel, mint az
eltömődésre hajlamos műtárgy beépítése. A magassági viszonyok miatt – meglátása szerint –
elképzelhető, hogy néhány helyen a saját kapubejáró korrekcióra szorul majd. A kivitelezés szakaszosan
történik, így szakaszonként lesz útlezárás, parkolási korlátozás, de a kerülő utak biztosíthatók.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
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41/2019. (III. 21.) önkormányzati határozat
1.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a Patak utca felújításának kivitelezési munkáit a BÉTA-TIPP Kft.-től (2000
Szentendre, Kondor B. u. 17. fszt. 5.) rendeli meg 8.945.400,- Ft + ÁFA összegért.
A kivitelezési munka tartalmazza a Patak utca 240 fm hosszú szakaszának felújítását AC-11
melegen hengerelt aszfalt kopóréteggel 7-8 cm átlag vastagságban, továbbá a Patak utca és a
Csádri-patak közötti kb. 40 m2-es területen parkoló létesítését térkő burkolattal.

2.

A Képviselő-testület a vállalási ár fedezete a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló
2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Felújítások során rendelkezésre áll.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a BÉTA-TIPP Kft.-vel kötendő
vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
42/2019. (III. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat az Ady Endre utca felújításának kivitelezési munkáit a BÉTA-TIPP Kft.-től
(2000 Szentendre, Kondor B. u. 17. fszt. 5.) rendeli meg 14.747.400,- Ft + ÁFA összegért.
A kivitelezési munka tartalmazza Ady Endre utca Svábhegy utcától a Rákóczi utca hídjáig
tartó szakasza útburkolat felújításának kivitelezési munkáit, ennek keretében az Ady Endre
utca 280 fm hosszú szakaszának felújítását AC-11 melegen hengerelt aszfalt kopóréteggel 7-8
cm átlag vastagságban, ill. egyoldali járda készítését kb. 2 méter szélességben a felújításra
kerülő szakaszon térkő burkolással betonba rakott K-szegély építésével.
2. A Képviselő-testület a vállalási ár fedezete a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló
2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Felújítások során rendelkezésre áll.
3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a BÉTA-TIPP Kft.-vel 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
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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