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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 24-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
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Malom utca pluszmunkák
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A Svábhegy utca 613 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A Volkswagen kisteherautó értékesítése
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Malom utca pluszmunkák
Schuszter Gergely: A kivitelezővel tartott helyszíni bejárás eredményeképpen a Malom utca - plusz
forrást biztosítása esetén - a vis maior támogatásban szereplő műszaki tartalomhoz képest magasabb
tartalommal készülne el. A vis maior keret csak a jelenlegi aszfalt burkolat utáni 90 méteres szakaszt
támogatja. A javaslat szerint a térkövet viszont egészen a 11-es főútig kihoznák, így a támogatási
szerződésben szereplő 90 méter helyett 120 méter készül el, illetve a vízelvezető rács is felújításra kerül,
emellett az út szintjét is meg kell emelni. Így a Malom utca teljes hosszában megkapná a felszín alatti
vízelvezetést is (600 mm átmérőjű SzE Beton csővel), ami levezeti a csapadékvizet egészen a Dunáig. A
plusz munkák kivitelezésének ára – a kapott ajánlat szerint – 1,5 millió forint + ÁFA.
Emellé párosulna, hogy a tervezők a Kossuth Lajos út 71. szám alatti ház (Rippel Ferenc háza)
vonalában annak teljes hosszában gabion falat javasolnak, melynek ára 800 ezer Ft + ÁFA. Ezzel
elérhető az, hogy az utca településképi szempontból is szép legyen, illetve Spanisberger János
képviselővel egyeztetve a ház alapja is megtámasztásra kerülne, kivédve ezzel a jövőbeni esetleges
statikai problémák miatti kártérítési vitákat.
Ezzel a megoldással műszakilag és optikailag is szép utunk lesz.
Ennek fedezete a Svábhegy utca 613 hrsz alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
értékesítéséből befolyó bevétel lenne.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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96/2018. (X. 24.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2.300.000,- Ft +
ÁFA összeget biztosít a Malom utcában gabilonfal építési munkák elvégzéséhez, valamint a
térkövezési munkálatok Kossuth L. útig történő tovább építéséhez, a vis maior támogatásból
történő helyreállításához kapcsolódóan a pályázatban nem szereplő útszakasz kiépítéséhez.
Fedezet: a 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati
rendeletben a befolyt többletbevételek.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban írt munkálatok elvégzésére az
Önkormányzat a BÉTA-TIPP Kft.-vel (2000 Szentendre, Kondor B. u. 17. fsz. 5.) köt
szerződést 2.300.000,- Ft + ÁFA vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Svábhegy utca 613 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
3. napirendi pont: A Volkswagen kisteherautó értékesítése
A 2-3. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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