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Tárgy

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Rácz Balázs alpolgármester
Dr. Hidas András képviselő
Nagy Ákos képviselő
Pásztor Anna képviselő
Spanisberger Anna 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.

Dunabogdány strandfejlesztés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Dunabogdány strandfejlesztés
Schuszter Gergely: A dunabogdányi szabadstrand környezetrendezés kivitelezésére beérkezett első
árazások az előző ülésen kiosztásra kerültek. Az eltelt időben megtörténtek az egyeztetések a
vállalkozókkal és a tervezővel is, hogy ne legyen átfedés az árazásokban. Az első ajánlatában a BEREGMOZAIK Kft. a kertészeti munkák alapjául szolgáló munkákat is beárazta, innen adódott a jelentős
többletköltség.
A lefolytatott egyeztetések eredményeként beérkeztek a véglegesnek tekinthető, tisztázott ajánlatok a
strandfejlesztés következő ütemére: akadálymentesítés, parkosítás. Továbbá sikerült a térkőburkolat
lerakásának árát is mérsékelni, így ennek a fejlesztésnek a végösszege br.32.258.726 Ft (BEREGMOZAIK Kft.: br. 23.560.496 Ft + DANUBIA KERT Kft.: br. 8.698.230 Ft).
Dr. Hidas András: Nem volt szükség tartalomcsökkentésre? Mikor végeznék a munkát? Továbbra is
támogatja, hogy a Szúnyog büfét vonjuk bele valamilyen formában a tervezésbe, esetleg kivitelezésbe.
Nem ésszerű úgy csinálni, mintha egy elkerülhetetlen rossz lenne ott.
Schuszter Gergely: A terv 95 %-a megvalósul az eredeti tervek szerint. A kör formában elhelyezkedő
kiemelkedés, kétszintes épített ülő rész nem került a beárazásra, mert annak anyagai jelenleg nem
rendelhetők és áruk is kiszámíthatatlan. Ott a kör térkőfedést kapna. A Szúnyog büfével egyeztetve
vannak a tervek, támogatja a megvalósulást ebben a formában.
A parkosítás szeptember 30-ig kell elkészüljön. A vizesblokk építés és a környezetrendezés munkálatai
párhuzamosan mennének, mert a vizesblokk kivitelező csinálná a tereprendezést is, majd erre jönnek a
kertészek. Tehát a nyár folyamán a területen folyamatosan munkálatok lesznek. Az átjárást a tervezett
helyen biztosítanánk a Strand utca és a Rendezvénytér között, a többi érintett helyen lezárt építési terület
lenne.
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Spanisberger Anna: A vizesblokk épülethez hasonlóan ebben az esetben is fontos szempont lett volna
a tervezés és kivitelezés mellett a fenntartás megtervezése. Ez a fejlesztés egy sokkal összetettebb
fenntartási munkát igényel, és célravezető lenne egyeztetni a későbbiekben ezt a területet fenntartó
személyekkel. A létrejövő élettér, épület hosszan tartó működéségének, élvezhetőségének fenntartása is
részét kell, hogy képezze egy adott fejlesztési folyamatnak. Máskülönben csak a már vállalhatatlanná vált
területek és épületek tűzoltás-szerű rendbetétele és nem a gondosan fenntartott környezet élvezete lesz
napirenden.
Abban az esetben, ha a fenntartás megtervezése napirendre kerül, én is jó szívvel tudom támogatni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
80/2022. (V. 30.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány szabadstrand környezetrendezés (akadálymentesítés, parkolók kialakítása)
kivitelezése tárgyában
1. a tereprendezési és térburkolatok készítése munkák elvégzésére a BEREG-MOZAIK Kft.-vel
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 51/A) köt szerződést 18 551 572 Ft + ÁFA ajánlati áron,
2. a kertészeti munkálatok elvégzésére a DANUBIA KERT Kft.-vel (1114 Budapest, Kosztolányi
D. tér 11. III. em. 4.) köt szerződést 6 849 000 Ft + ÁFA ajánlati áron
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott vállalkozásokkal kötendő vállalkozási
szerződések 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 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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