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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 28-án 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Potássy Andrea képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetés terve 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetés terve 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Tóth Árpád okl. építőmérnököt és a megjelent lakosokat. Ismerteti az 
előzményeket. Az Erzsébet királyné út 33. szám előtt a felszíni csapadékvíz a szennyvízcsatornába folyik, 
ami szabálytalan. Ezt az állapotot fel kel számolni, erre kötelezést adott ki a Fővárosi Vízművek Zrt. A – 
már meghosszabbított – határidő 2020. március 31-én telik le. A bekötés leválasztása önmagában nem 
megoldás, mivel ebben az esetben a csapadékvíz az út területén folyna végig és a mélyponton gyűlne 
össze, ill. adott esetben a házak udvarába is befolyna. 
Korábban készült egy terv, ami szikkasztó zsompok kialakításával javasolta a vízelvezetés megoldását. 
Ennek karbantartása azonban költséges. Több éve elhatározott döntés alapján megtörtént a telekcsere 
Melcher Attilával, így az Erzsébet királyné út és a Kossuth L. út között gyalogút alakul ki, melynek 
létesítési munkáit tavaly el is kezdte az Önkormányzat. Itt van lehetőség a csapadékvíz levezetésére, és a 
Kossuth L. úton lévő befogadóba történő bevezetésére. Ez viszont már nem a mélypontnál fekszik, de a 
mérések alapján gravitációs csapadék csatorna fektetésére van mód. 
 
Tóth Árpád: Bemutatja a javasolt műszaki megoldást. Az Erzsébet királyné út érintett mélypontján új 
víznyelő és innen mintegy 340 fm hosszon új gravitációs csapadék csatorna tervdokumentációját 
készítette el, mely a Kossuth L. úton meglévő csapadékvíz csatornára köt rá, ezt a járda alatt a 11-es út 
alatti átvezetésig bővíteni szükséges ennek következtében. 
Az Erzsébet királyné úton – figyelemmel a többi közmű fekvésére és a betartandó védőtávolságokra – az 
úttest közepén, gravitációs, 400/500/300 keresztmetszetű cső fektetésével javasolja a felszíni csapadékvíz 
elvezetését. Az 500-as cső 200 l/sec elszállítására alkalmas. 
Ellenlejtéssel kialakított csővezeték került tervezésre, mivel a terepszint emelkedik, a legmélyebb ponton 
3,3 m mélyre esik a cső a terepszint alatt. 
A szakasz elején új víznyelő aknát tervezett, ezt követően pedig tisztítóaknákat, melyekre víznyelőrácsos 
fedlap elhelyezése lenne célszerű. 
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A teljes hossz 340 fm, ebből 244 fm lenne 500-as cső. Amennyiben kisebb átmérőjű csőre cserélnénk, az 
költségmegtakarítást eredményez. 
A gravitációs megoldásnál a minimum esés 3 ezrelék, ezzel tervezett, így is nagy lesz a talajtakarás. Ha 
nagyobb esés lehetséges lenne, akkor elég lenne a kisebb átmérőjű cső is, viszont akkor a munkadíj emelné 
a költséget. 
A cső a meglévő közműveket, bekötéseket alulról keresztezi. 
A terv engedélyköteles, ismerteti a vízjogi létesítési engedélyeztetés menetét: képviselő-testületi 
jóváhagyást követően az illetékes vízügyi hatósághoz (ez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kell 
benyújtani a tervdokumentációt, az eljárási idő 60 nap, amihez hozzáadódik a különböző nyilatkozatok 
beszerzése (közműegyeztetés, tulajdonosi hozzájárulás stb.). 
 
Schuszter Gergely: Költségkalkulációval kérjük kiegészíteni a tervdokumentációt. 
 
Hock Ferenc: Még egy ingatlannal lejjebb kellene indítani, továbbá az Erzsébet királyné úti szakasz 
elejére és végére rácsos folyóka beépítését javasolja. Az 500-as cső fektetése mellett érvel, mivel később 
az út további szakaszai is bekötésre kerülnek majd a jövőben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

15/2020. (I. 28.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Dunabogdány, Erzsébet királyné út lehatárolt vízgyűjtő területére vonatkozó új víznyelő és mintegy 
340 fm hosszon új gravitációs csapadék csatorna vízjogi létesítési és kiviteli terve tárgyú 
tervdokumentációt (készítette: Tóth Árpád ev. - 1039 Budapest, Zemplén Győző u. 2.), egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervet vízjogi létesítési engedély kiadása érdekében az illetékes 
vízügyi hatóság részére benyújtsa. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Árpád: Részletesen ismerteti a Cseresznyés utcában lévő mélypontnál rácsos folyóka és szikkasztó 
zsomp kiviteli tervét, itt 22 fm hosszú szakaszról van szó. A terv érinti és keresztezi a meglévő víziközmű 
hálózatot, ezért itt előzetesen egyeztetést javasolt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel. 
 
Schuszter Gergely: Mindkét terv vonatkozásában még ezen a héten egyeztetést kezdeményezünk a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel. 
 
 
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 


