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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 15-én
a Községháza nagytermében megtartott 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 meghívó szerinti 2. napirendi pontot a települési
főépítész betegsége miatt visszavonja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

A 371 713 azonosítószámú vis maior támogatások felhasználása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Tájékoztató a lakott területi vadkár-elhárításról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Danubia Televízió közötti 2018. évi
együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2018. évi
együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az előre nem látható helyzetekből keletkező beruházásokra vonatkozó
keretszerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

9.

Az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. A 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
13. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
14. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
15. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
16. A 3567 hrsz.-ú ingatlan bérbe vételére érkezett kérelem
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: A 371 713 azonosítószámú vis maior támogatások felhasználása tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárása
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
2. napirendi pont: Tájékoztató a lakott területi vadkár-elhárításról
Schuszter Gergely: Köszönti Vogel Szigfrid elejtés irányítót, majd megadja neki a szót a tájékoztató
megtartásához.
Vogel Szigfrid: Tájékoztatójában összefoglalta a 2017. év vadkár-elhárító vadászati tevékenységét:
összesen 167 alkalommal voltak a területen, melynek során 28 elejtés történt. A vadelejtést rendőrségi
engedély és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött éves együttműködési megállapodás alapján szigorú szabályok
szerint végzik, 2017. év I-III. negyedévében négy fővel, az utolsó negyedévben további két személy
csatlakozott a csapathoz. A vadelejtés sörétes lőfegyverrel történik, emellett a Parkerdő két befogót
helyezett ki az Ág utca végére és a Kutyahegyre.
A bejelentésekre igyekeznek gyorsan reagálni, 24 / 48 órán belül. Legtöbb esetben tanácsot is adnak
ahhoz, hogy a jövőben – lehetőség szerint – elkerülhető vagy legalábbis csökkenthető legyen a vadak általi
károkozás.
Felhívja az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy a megelőzés legalább olyan fontos, a vadak számára
a gondozatlan telkek, ill. az azokra felhalmozott zöldhulladékok kedvező búvóhelyet és táplálékot is
nyújtanak.
3. napirendi pont: A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Dr. Németh József: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.)
80. § (2) bekezdése alapján a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás
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esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A legutóbbi felülvizsgálat óta az
együttműködési megállapodás tartalmát érintően változás nincs, de a felülvizsgálatot az Njt. 80. § (2)
bekezdése alapján január 31. napjáig el kell végezni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2017. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdány Község
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány között kötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, a megállapodást a melléklet szerinti változatlan
tartalommal jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
4. napirendi pont: A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: A települési főépítész szerződése évente kerül megújításra, javasolja a 2018. évi
szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési főépítészi
feladatok ellátásával 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Hungaroset Kulturális
Szolgáltató Bt.-t (Dajka Péter okl. építészmérnök, 2000 Szentendre, Körte köz 5.) bízza meg
100.000,- Ft + ÁFA / hó megbízási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: Az elmúlt év tapasztalatai alapján az informatikusi feladatokat ellátó Kiss László
megbízását javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és
a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatainak ellátásával 2018. december 31.
napjáig terjedő határozott időre Rácz Gergely egyéni vállalkozót (2022 Tahitótfalu, Erdész utca 12.,
a feladatot teljesítő személy: Kiss László) bízza meg, havi 50.800,- Ft díjért, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Danubia Televízió közötti 2018.
évi együttműködési megállapodásról
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 2017. november 13-án tárgyalt már a Danubia TV kérelméről,
mely az idei évtől a korábbihoz képest magasabb összegű támogatást jelentene számukra. Az elvi
hozzájárulás akkor megszületett, a pontos szerződéses feltételek jóváhagyása történhet meg az
előterjesztés keretében. Egyébként az Önkormányzat facebook-oldalát és honlapjának aktualizálását is
végzik.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
5/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit
Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kötendő együttműködési megállapodást, melynek
keretében az Önkormányzat 2018. évre 2.322.000,- Ft támogatást nyújt a Kft. részére, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg
fedezetének a 2018. évi költségvetésbe való betervezésére.
Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester
2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző
Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 15 napon belül
2. pont esetében: a 2018. évi költségvetés elfogadásának ideje

7. napirendi pont: Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó
közötti 2018. évi együttműködési megállapodásról
Schuszter Gergely: Ismerteti a ma érkezett kérelmet és a 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatás
összegét, melyhez képest 95 eFt-tal magasabb összegű kérelem érkezett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
6/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szólabda Stúdió
(1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó kiadója részére a Pilis
Dunakanyari Hírmondó 2018. évi megjelentetési költségeihez 275.000,- Ft /év támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadóval kötendő együttműködési
megállapodás aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg
fedezetének a 2018. évi költségvetésbe való betervezésére.
Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester
2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző
Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 15 napon belül
2. pont esetében: a 2018. évi költségvetés elfogadásának ideje
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8. napirendi pont: A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az előre nem látható helyzetekből keletkező
beruházásokra vonatkozó keretszerződés jóváhagyása
Schuszter Gergely: A Fővárosi Vízművek 2018. évre is vonatkozóan is kérte az előre nem látható
meghibásodásokból induló beruházásokra egy keretszerződés megkötését, melynek fedezetéül a bérleti
díj egy része szolgálna. Ismerteti a 2017. évben a közérdekű üzemeltetői jogviszony lezárultát követő
üzemeltetési időszakban felmerült ilyen helyzeteket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
7/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tatalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között
kötendő vállalkozási keretszerződést, melynek tárgya az előre nem látható meghibásodásokból
induló beruházások elvégzése 2018. évben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
9. napirendi pont: Az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzatának – a Magyaroroszág helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése értelmében – 2018. január
1-jével kellett csatlakoznia az önkormányzati ASP rendszerhez, melyet a Magyar Államkincstár működtet.
A csatlakozás kapcsán a helyi önkormányzatok szolgáltatási szerződést kötnek a Magyar Államkincstárral.
A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a helyi önkormányzatok szakrendszerekben, valamint az
önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel
biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint az ezen rendeletben meghatározott
szerveknek teszi hozzáférhetővé.
Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzat számára
térítésmentes. A Magyar Államkincstár kísérőlevele szerint a szerződés az ASP rendeletben rögzített
feltételek szerint rögzíti az ASP szolgáltatás részleteit, és annak, valamint mellékleteinek szövegén nincs
mód változtatni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
8/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, az
Önkormányzat és a Magyar Államkincstár közötti önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára
Dr. Németh József: Ismerteti a 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. A célok
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi előírásokat,
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az abból eredő 2018. évre vonatkozó feladatokat, valamint az Önkormányzat vonatkozásában a
Képviselő-testület már elfogadott rendeleteit és határozatait, az ezekből megalkotott szabályzatokat és
eredő feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb államigazgatási/hatósági feladatait.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
9/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
célokat, szempontokat és elvárásokat az alábbiak szerint határozza meg:
- A jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira külön figyelmet kell
fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete, alkalmazása a saját
munkaterülethez kapcsolódóan.
- A költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása, a költségvetési források gyarapításának
elősegítése, célszerű, takarékos felhasználása, a likviditás fenntartása. Az önkormányzat
gazdasági programjában és az éves költségvetésben meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítése.
- Az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a bevételek minél nagyobb arányú beszedése, a
kintlévőségek, adóhátralékok csökkentése, azok kiemelt kezelése. Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (Art.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
szabályainak maradéktalan betartása, zökkenőmentes átállás az alkalmazására.
- A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű, megfelelő időben történő előkészítése,
szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is
figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi/bizottsági döntés szakmai
megalapozásában, valamint a döntések folyamatos, határidőre történő végrehajtása.
- A hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi
változásoknak megfelelően.
- Az önkormányzati ASP rendszer zökkenőmentes bevezetése és alkalmazása. A jogszabályokban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése.
- Az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerű és racionális működtetése, fenntartása,
az irányítással, gazdálkodással, ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak ellátása az
együttműködési megállapodás alapján.
- A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, szakszerűség, következetesség és hatékonyság
elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás fenntartása.
A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében, ügymeneteiben az e-közigazgatás problémamentes
bevezetése és hatékony, gördülékeny működtetése. Az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályainak maradéktalan betartása, zökkenőmentes átállás
az alkalmazására.
- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában
aktív közreműködés. A támogatásban részesített pályázatok színvonalas és költségkímélő
lebonyolítása és a pályázati támogatásokkal való elszámolás, az előírt kötelezettségek
határidőben történő teljesítése.
- A 2018. évi országgyűlési választások törvényes és zökkenőmentes lebonyolítása.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
11. napirendi pont: Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
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Dr. Németh József: 2018. évben a köztisztviselők kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft a tavalyi évhez
hasonlóan, a 2018. évi központi költségvetés alapján, az igénybe vehető szolgáltatások pedig a
készpénzjuttatás (évi 100.000,- Ft értékben) és a Széchenyi Pihenőkártya, valamint az ún. lakás-cafeteria.
Az intézmények esetében készpénz-juttatás vagy SZÉP-kártya igényelhető. Eddig évi 72.000,- Ft (havi
6.000,- Ft) értékben nyújtott az Önkormányzat cafeteria-juttatást a közalkalmazottak részére, intézményi
oldalról kérelem merült fel ennek havi 2.000,- Ft-tal történő emelése iránt, ami után is még a
kedvezményes adózású kereten belül maradna a juttatás éves szinten.
A készpénzjuttatás negyedévente egyenlő részletekben kerül kifizetésre.
Schuszter Gergely: Az intézményi cafeteria esetében a pontos mértéket a 2018. évi költségvetés
elfogadásakor határozzuk meg, addig erről ne döntsünk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
10/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2018.
évi Cafeteria Szabályzatokat, azzal, hogy az intézményi cafeteria esetében az igénybe vehető
összegről a 2018. évi költségvetés elfogadásakor határoz.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos, ill. a 2018. évi költségvetés elfogadásának ideje
12. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Dr. Németh József: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem
ruházhatja át.”
Schuszter Gergely: Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a 2018. évi szabadságomnak 4/5-öd részét
(31 nap) a melléklet szerint ütemezem, a szabadság fennmaradó részét eseti jelleggel a szükségessége
felmerülésekor veszem igénybe.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester
2018. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
13. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
A Váci Tankerületi Központ igazgatójánál tett látogatást a mai napon. A megbeszélés tárgya egyrészt az
Általános iskola felső udvarának kivitelezése volt, mely tankerületi forrásból a szükséges versenyeztetés
után tavasszal fog megvalósulni. Másrészt az Intézményvezető Asszonnyal jeleztük Verebélyi Ákos
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részére azt is, hogy a következő tanévtől négy új tanteremre van szükség az oktatás-nevelés érdekében,
az emelkedő létszám következtében.
14. napirendi pont: Egyebek
a) Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet: egy külterületi ingatlan villamos energia ellátása kiépítéséhez
kérik a hozzájárulást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
12/2018. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 0179/34 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, 0179/234 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kVos szigetelt szabadvezeték és földkábeles csatlakozó létesítéséhez (tulajdonos: Herr Attila) a csatolt
T-17/084. tervszámú műszaki tervdokumentáció (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
b) Orvosi rendelő tervezése
c) Polgármester egy havi illetményjuttatásról („13. havi”) való nyilatkozata
d) Táncsics M. út 41. számú ingatlant érintő építési munkákhoz közútkezelői hozzájárulás
15. napirendi pont: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
16. napirendi pont: A 3567 hrsz.-ú ingatlan bérbe vételére érkezett kérelem
A 14/b)-16. 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 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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