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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 17-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Héder Tamás képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Nagy Ákos képviselő 
Pásztor Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Balogh Arnó jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. 
Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 

Napirendi pont: 
 

1. A Fácános utca I. szakaszának felújítása – kivitelezési munkálatok megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A Fácános utca I. szakaszának felújítása – kivitelezési munkálatok megrendelése 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Márai Csaba műszaki ellenőrt. 
A Képviselő-testület 2022. november 14-i ülésén határozott a Fácános utca felújítás műszaki ellenőrének 
személyéről. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával az Önkormányzat az MCS 93 Kft.-t bízta meg, a 
Kft. képviseletében Márai Csaba műszaki ellenőrrel a megbízási szerződés megkötésre került. 
A Képviselő-testület 2022. november 14-i ülésén a kivitelező kiválasztásáról a döntést elhalasztotta, 
tekintettel arra, hogy felmerült egy műszaki javaslat, mely kapcsán a műszaki ellenőr véleményét 
indokoltnak mutatkozott kikérni a döntést megelőzően. 
A javaslat a következő volt: 

1. III. Felépítményi munkák/3. Hideg remix készítés a teljes meglévő felületen c. sora helyett III. Felépítményi 
munkák/3. AC-11-es meleg aszfalt ún alsózással a teljes meglévő felületen, ill. ahol 
szükséges aszfaltmarással az út dőlésszögének beállítása 

2. II. Alépítményi munkák/9-10-11 sorok monolit szegélykő lerakása bal és jobb oldalon és a 
kapubehajtóknál c. sora helyett II. Alépítményi munkák/9-10-11 sorok mennyiségeit megtartva 
előregyártott szegélykő lerakása jobb és bal oldalon, ill. kapubehajtóknál 

 
Mindezek alapján a fentiek szerinti módosított tartalom vonatkozásában a két legkedvezőbb árajánlatot 
benyújtó cég részére megkeresést küldött az Önkormányzat, a módosított ajánlatuk megküldésére. A 
módosított ajánlatok a mai napon érkeztek be az Önkormányzathoz elektronikus úton. 
 
Márai Csaba: Ismerteti az e-mailen is megküldött észrevételét: A kivitelező javaslatával alapvetően 
egyetért. Véleménye szerint a hideg remix eljárás ott alkalmazható hosszútávon eredményesen, ahol az 
útalap teherbírása, vízelvezetése megfelelő, csupán a régi pályaszerkezet teherbírása nem felel meg a 
követelményeknek. Jelen esetben, ha jól tudja itt az oldalesés is változik, ezért ezzel az eljárással nehéz a 
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vízelvezetést kialakítani. Támogatja, hogy a meglévő útburkolathoz csak a szükséges mértékig nyúljanak 
hozzá. 
A monolit süllyesztett,- döntött - és a "K" szegély építéséhez nagyon pontosan profilozott útalap 
szükséges, mert a gép csak akkor tudja a szegélyt lehúzni. Ehhez külön géplánc szükséges, ami költséget 
növel. 
Ha a kivitelező kedvezményt tud adni, elfogadná az ajánlatát, mert az általa megajánlott kivitelezés is 
szakmai szempontból megfelelő. 
Ma reggel a helyszínen is járt és a tervezővel is egyeztetett. A tervező elmondása szerint, első körben 
amúgy is ezzel a megoldással, módszerrel készítette a terveket, amit később módosított a remix eljárásra. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a két módosított ajánlatot. 
 
Nagy Ákos: A 11-es útcsatlakozási ponttal mi a helyzet? 
 
Schuszter Gergely: November 15. után a Magyar Közút a téli időszak miatt egészen március 15-ig nem 
engedélyez munkavégzést. Emellett pedig – látván az ajánlati árakat – 5 millió Ft feletti összegek jelennek 
meg, ezt magasnak tartja, kevesebbel kalkulált. Az esetleges kisebb beavatkozásokat, kátyúzásokat a 
Fácános utcai helyszíni munkavégzés során egyeztetné a kivitelezővel. Az ún. bajusz megvalósítását 
elhalasztaná. 
 
Rácz Balázs: Ütemezésről lehet tudni valamit? Illetve a műszaki ellenőri munka menetközben hogyan 
történik? 
 
Márai Csaba: Az időjárás egyelőre megfelelő a kivitelezési munkához. 
Hetente egyszer minimum jön a helyszínre, ill. ha eltakarás előtt szükséges, akkor sűrűbben. Ha 
valamilyen változtatási javaslat érkezik a kivitelezőtől, akkor az rajta keresztül jut el az Önkormányzathoz, 
ill. ha a tervezőt is érinti, akkor az ő bevonására is sor kerül. Ha bármelyikük nem fogadja el a javaslatot, 
akkor marad az eredeti műszaki megoldás, azt kell kivitelezni. Ennél a munkánál a csapadékvíz elvezetése 
a kardinális kérdés, a kivitelező érdeke is a megfelelő munka elvégzése, hiszen amennyiben garanciális 
időben probléma merül fel, akkor vissza kell jönnie. 
 
Pásztor Andrea: Az útcsatlakozás megvalósítását már korábban is elvetettük, megismerve az ajánlati 
árakat, így már csak a Málna utca – Svábhegy utca közötti szakasz van napirenden. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

135/2022. (XI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány Fácános utca I. szakaszának felújítása (0+244,9 - 0+428,5 km szelvények közötti 
terület) kivitelezői munkáinak elvégzésére a STABIL FÖLDGÉP Kft.-vel (1214 Budapest, 
Szabadság u. 33.) köt szerződést 29 352 571,- Ft + ÁFA áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés megkötésére. 
A vállalkozói díj fedezete részben a BMÖFT/6-9/2021. kódszámú pályázati támogatásból és a 
kapcsolódó vállalt önerőből rendelkezésre áll a 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 
2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet beruházások és felújítások során, a fennmaradó összeg 
fedezete a 2022. évi önkormányzati költségvetés többletadóbevételéből fedezhető. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szerződéskötésre: a döntést követő 3 napon belül 
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 17:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


