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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 5-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

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

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Az Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Kültéri sportpark és futókör beruházás - Nemzeti Szabadidős-. Egészség Sportpark Program 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: Az Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a tervezés és az összeállított műszaki kiírás alapján bekért árajánlatokat. 
A festési, szigetelési munkák esetében van két árajánlat. Ezek közül a teljes körűen, valamennyi tételt 
beárazott árajánlat elfogadását javasolja. A nyílászárók esetében a tervezővel végig kell még nézni a kapott 
ajánlatot, erre még nem volt idő az ülésig, de előzetesen egyeztettek. 
 
Spanisberger János: A festés, szigetelés esetében van olyan tétel (zsaluzás, állványozás), ami klasszikusan 
nem festéshez kapcsolódó munkanem, de abban az árazatlan kiírásban szerepelt, ezekre az egyik cég adott 
árajánlatot, a másik nem, valószínű amiatt, hogy nem hozzá tartozik. Az összehasonlíthatóság érdekében 
ezeket a tételeket ki kellene venni. 
 
Schuszter Gergely: A kiírás egyértelmű volt, egyeztetésre is lehetőségük volt az ajánlattevőknek, ezért a 
teljes körűen, valamennyi tételt beárazott árajánlat elfogadását javasolja 
 
A Képviselő-testület megállapította, hogy a szigetelési és festés-mázolási munkák vonatkozásában 
beérkezett ajánlatok közül Hock László ev. ajánlata hiányos, a megküldött kiírásban szereplő tételek 
beárazása nem teljes körűen történt meg, ezért elbírálásra nem alkalmas. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

33/2018. (IV. 5.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 
1. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében a szigetelési és 

festés-mázolási munkák elvégzésére a NIZO Solutions Kft.-vel köt szerződést. 6.851.667,- Ft + 
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ÁFA vállalási áron; 
 

2. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása az elektromos hálózat 
felújítása, elektromos szerelési munkák elvégzésére Gräff János ev.-vel köt szerződést. 
4.258.190,- Ft + ÁFA vállalási áron; 

 
3. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében vízvezeték 

rendszerének felújítása, vízszerelési munkák elvégzésére a MIHTA Bt.-vel köt szerződést br. 
2.076.240,- Ft vállalási áron; 

 
4. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében hidegburkolási 

munkák elvégzésére Sztrapati András ev.-vel köt szerződést br. 2.898.682,- Ft vállalási áron; 
 

5. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében nyílászárók 
cseréjének elvégzésére a H és H 2001 Bt.-vel köt szerződést. 6.531.824,- Ft + ÁFA vállalási áron; 

 
6. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében melegburkolási 

munkák elvégzésére Vogel István ev.-vel köt szerződést br. 2.196.681,- Ft vállalási áron köt 
szerződést; 

 
7. az Önkormányzat Orvosi rendelő épületének fejlesztése, felújítása keretében kőműves munkák 

elvégzésére az ÉPÚT Kkt.-vel köt szerződést br. 1.601.499,- Ft vállalási áron; 
 

8. egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
2. napirendi pont: Kültéri sportpark és futókör beruházás - Nemzeti Szabadidős-. Egészség Sportpark 
Program 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Önkormányzat még 2016. évben 
nyújtott be pályázatot a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban kültéri sportpark 
megvalósítására. A pályázat ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogató döntést hozott, mely 
szerint Dunabogdányban egy ún. „C” típusú kültéri sportpark és 200 méteres rekortán futókör 
megépítésére kerülhet sor. A futókör esetében 50 % önerő szükséges (4,5 M Ft). 
Az értesítést követően a beruházás helyszínének kijelölése ügyében helyszíni egyeztetésre került sor a 
projektet megvalósító Nemzeti Sportközpontok megbízott szakemberei részvételével. A Dunaparton a 
támogató nem járul hozzá a 80 m2 alapterületű sportpark és a 200 m futókör megépítéséhez az árvízi 
elöntés miatt, ráadásul a tulajdonos KDV-VIZIG sem járul hozzá a sportpark elhelyezéséhez annak 
tetőzete miatt.  
A helyszíni egyeztetésen a szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a futókör sem a focipálya 
ingatlanán, sem az Óvodával szembeni ún. Erzsébet-parkban, sem a Kiscuki köz körforgalma feletti 
beépítetlen területen nem fér el. Így nincs alkalmas terület a futókör elhelyezésére. Tájékoztatásuk szerint 
a futókör nélkül – és ennélfogva önerő biztosítása nélkül – a sportpark önálló megvalósítása is lehetséges. 
A sportpark elhelyezésére is több helyszín került megvizsgálásra, Tekintettel arra, hogy a Dunapart nem 
képzelhető el, a felmerült egyéb helyszínek a következők: Általános iskola felső udvar, ún. Erzsébet-park, 
Kiscuki köz körforgalom melletti beépítetlen terület. A kérelem 2016. évi beadásakor az iskola felső 
udvara került megjelölésre. Az intézményvezető asszonnyal is egyeztettünk, támogatja a sportpark felső 
udvarban történő elhelyezését. Ez az udvarrész iskola időn kívül is nyitott maradhat, kerítéssel le tudják 
választani a belső udvartól. 
A Kiscuki köz melletti terület az önkormányzati géppark tárolására is alkalmas lenne egy féltetős tároló 
létesítésével. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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34/2018. (IV. 5.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban elnyert C típusú kültéri sportpark megvalósítására – 
amennyiben futókör nélkül lehetséges a megvalósítás – első helyen a Dunabogdányi Általános Iskola 
és AMI felső udvarát jelöli ki, másodsorban pedig a Kiscuki köz melletti beépítetlen területet. A 
terület előkészítéshez kapcsolódó munkálatok költségeit az Önkormányzat vállalja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 
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