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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 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. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. HÉSZ módosítás 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. A Dunabogdányi Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya létesítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás kiírása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
1. napirendi pont: HÉSZ módosítás 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi építési szabályzat folyamatban 
lévő módosítása – melynek tárgya a Sportpálya melletti terület szabályozásának beemelése – ügyében 
miután a Képviselő-testület 85/2015. (VII. 14.) önkormányzati határozatával a HÉSZ módosítás 
véleményezési szakaszát lezárta, a HÉSZ módosítás tervezet véglegesített dokumentumai megküldésre 
kerültek az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai 
vélemény kiadása érdekében. 
Az állami főépítész 2015. augusztus 17-én adta ki a Vt-3 övezet szabályozásának HÉSZ-be emelésére 
irányuló módosításhoz a záró szakmai véleményét. Ennek birtokában az eljárás befejezhető, ami a 
rendelet módosítás elfogadását és kihirdetését jelenti. 
 
A szóban forgó terület értékesítésére korábbi önkormányzati határozat alapján adásvételi előszerződés 
jött létre, a területre vonatkozó szabályozás módosítása lezárultával a végleges adásvételi szerződés 
jóváhagyásáról is dönteni kell. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 

 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 

Község Önkormányzata 7/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletét a település Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

98/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat mint eladó és Spáth Vilmos (2023 Dunabogdány, Árpád u. 23.) mint vevő között a 
Dunabogdány 0161/2 helyrajzi számú, kivett csatorna megjelölésű 2092 m2 nagyságú ingatlanra 
kötendő adásvételi szerződést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Spáth Vilmos vevővel 
kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. napirendi pont: A Dunabogdányi Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya létesítése 
tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 20.000.000,- Ft 
összegű pályázati támogatásban részesült a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatán, az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésére, felújítására szóló alcélra benyújtott igény vonatkozásában, a Dunabogdányi Általános 
Iskola területén multifunkciós sportpálya létesítésére. A fejlesztés becsült költsége összesen 25,2 M Ft. 
A beruházás megvalósítása közbeszerzési eljárás alá esik, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
indítására van szükség, illetőleg lehetőség a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 
értéke nem éri el a 150 M Ft összeget. Ebben az esetben az eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább három, a teljesítésre alkalmas cégnek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küldeni a Kbt. vonatkozó szabályai szerinti formában és tartalommal. Az ajánlattételi határidő 
minimális időtartama az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tizenöt nap. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

99/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése alapján „A Dunabogdányi Általános Iskola területén 
multifunkciós sportpálya létesítése” tárgyban. 
Az eljárást megindító felhívást és dokumentációt a következő cégeknek küldi meg: 

Periosport Kft. (1224 Budapest, Barackos u. 73.) 
Színrelép Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) 
Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti közbeszerzést az Önkormányzat 2015. évi összesített 

közbeszerzési tervébe felveszi. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
 
 
 



 4 

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      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


