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Tartalom:
Határozat száma
127/2019. (XI. 11.) - 138/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Rendelet száma

Tárgy

12/2019. (XI. 13.)

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 11-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Balogh Arnó képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Potássy Andrea képviselő
Rokfalusy Balázs 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.
Dr. Hidas András: Indítványozza, hogy a dunabogdányi vízbázis ügyéről is tárgyaljon a Képviselőtestület.
Schuszter Gergely: Amint azt előzetesen jelezte, zárt ülés keretében az Önkormányzat ügyvédje
jelenlétében a téma is napirendre kerül.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Települési főépítészi bemutatkozás
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2019. évi
önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Bemutató az Önkormányzat felépítéséről, és intézményeiről; településüzemeltetés aktuális ügyei
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Orvosi ügyelet tetőfelújítás költségviselés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A Bogdányi Híradó 2020. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és nyomtatásának
megrendelése, valamint a 2020. évi községi naptár elkészítésének megrendelése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Települési főépítészi bemutatkozás
Schuszter Gergely: Köszönti Dajka Péter települési főépítészt, majd megadja neki a szót.
Dajka Péter: Ismerteti szakmai életútját. Dunabogdányban főépítészként 2,5 éve működik.
Tájékoztatást ad a főépítészi hatáskörbe eső építési tevékenységek köréről. Ezek a településképi
bejelentési eljárás alá tartozó – egyébként engedély nélkül végezhető – építési munkák egyrészről,
másrészről az egyszerű bejelentéssel végezhető építési munkák köre, melyek esetében kötelező
konzultációra megjelenni. A harmadik szelet pedig az építési engedélyköteles építési munkák,
amelyeknél ún. településképi véleményezési eljárást kell lefolyatni. Tapasztalatai alapján elmondható,
hogy a település lakossága aktív ezeken a területeken, kevés az utólagos kötelezés. Főépítészi
munkássága alatt készült el a települési arculati kézikönyv (TAK), valamint a településkép védelméről
szóló rendelet (TKR), mint a TAK-ra épülő jogszabály.
Felveti, hogy más településeken van példa arra, hogy díjkötelessé teszik ezeket az eljárásokat, ami
felújítási alap lehet, pl. a település központi részén, ahol szigorúbb előírásaink vannak.

Rácz Balázs 17:20 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
2. napirendi pont: Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves
teljesítéséről, a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása
Dr. Németh József: A költségvetési bevételek teljesítése 2019. szeptember 30-ig 93 %, ami előrevetíti,
hogy nyugodt évet zárunk. A közhatalmi bevételek körében ki kell emelni, hogy szinte minden
adónemben teljesült szeptember 30-ig az éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év végén
tartalékképzésre. Az előző évekhez képest nem csökkent a fizetési kedv, az iparűzési adóban van 8 MFt
különbség a 2018. évhez viszonyítva. Az összes kiadás időarányos teljesítése 2019. szeptember 30-ig
47 %-os. Hitelállományunk 8 968 eFt, mely az iskolai étkező építésére felvett hiteltartozást mutatja
2019. szeptember 30-án.
A rendelet-módosítás a 2019. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését tartalmazza,
melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek (keresetkiegészítés, intézmény-finanszírozás, szociális tűzifa) átvezetése történik meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
127/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi
költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI. 13.)
önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. napirendi pont: A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása, eskütétele
Dr. Németh József: Az alakuló ülésen a bizottságok elnökei és képviselő tagjai a polgármester javaslata
alapján megválasztásra kerültek. A bizottságok külsős, nem képviselő tagjai személyének felkérésére a
polgármester a két bizottság elnökét kérte fel.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjainak javasolt
személyek a szűkebb körű korábbi egyeztetésnek megfelelően: Kristóf Ibolya, Rudolf Jánosné, Héder
Tamás.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjainak javasolt személyek a
szűkebb körű korábbi egyeztetésnek megfelelően: a népjóléti, szociális ügyekben tapasztalt és
önkormányzati gyakorlattal is rendelkező Fekete Péter, az általános iskola mindenkori igazgatója,
jelenleg Lévai-Tóth Zsuzsanna, a kultúrház mindenkori vezetője, jelenleg Liebhardt András.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
128/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottsági elnökök, tagok
választása tárgyú 124/2019. (X. 22.) önkormányzati határozatát kiegészíti az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő (külsős) tagjának
megválasztja Héder Tamást, Kristóf Ibolyát, valamint Rudolf Jánosnét.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
129/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bizottsági elnökök, tagok
választása tárgyú 125/2019. (X. 22.) önkormányzati határozatát kiegészíti az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő (külsős) tagjának
megválasztja Fekete Pétert, Lévai-Tóth Zsuzsát, valamint Liebhardt Andrást.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Schuszter Gergely: Felkéri a megválasztott és megjelent bizottsági tagokat, hogy az eskütételhez
álljanak fel, majd az eskü letétele után az esküokmányt írják alá.
Dr. Németh József: Előolvassa az eskü szövegét, a megválasztott és megjelent bizottsági tagok utána
ismétlik.
„Én , ……………….. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
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is megtartatom; bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
4. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Dr. Németh József: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.)
80. § alapján a helyi önkormányzatnak a helyiséghasználatra, működési feltételek biztosítására és a
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást kellett kötnie a helyi nemzetiségi önkormányzattal.
Az Njt. 80. § (2) bekezdése szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi
választás 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
a Njt. 80. § (2) bekezdése alapján el kell végezni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
130/2019. (XI. 11.) 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
5. napirendi pont: Bemutató az Önkormányzat felépítéséről, és intézményeiről; településüzemeltetés
aktuális ügyei
Schuszter Gergely: Az új Képviselő-testület valamennyi tagja – különösen is az új képviselők –
számára hasznos időszakonként áttekinteni az önkormányzati működést, mely igen szerteágazó.
Ismerteti és prezentációt tart az Önkormányzat és intézményei feladatairól, személyi állományáról.
Köszönti Héder Tamást, aki a településüzemeltetés aktuális ügyei kapcsán kap szót.
Héder Tamás: A megújult felállásban egy éve működik a településüzemeltetés, ennek tapasztalatait,
valamint tevékenységük részletes bemutatását bizottsági ülés keretében részletekbe menően szívesen
ismerteti. Van azonban néhány, döntést igénylő téma, mely nem tűr halasztást. A használatukban lévő
kisteherautó javíthatatlanná vált, motorhiba miatt. A helyette utánfutóval használt személygépkocsi is
meghibásodott időközben. A helyzet kezelésére több alternatíva lehetséges, melyeket ismertet:
- újra használt – néhány éves – kisteherautó beszerzése 4-5 M Ft közötti áron
- új kisteherautó beszerzése lízing konstrukció keretében
- kereskedőnél használt szalonautó beszerzése lízing konstrukció keretében vagy egyösszegű
kifizetéssel
Áttekintették a terület piaci viszonyait a környékünkön: megfelelő és megbízható használt autó nincs a
piacon. Új gépjármű beszerzése esetében 8-10 M Ft közötti ajánlatok vannak, 25-30 % önerő befizetése
mellett indulhat a lízing, viszont a beszerzés időigényes (kb. 4 hónap). A szalonautó 7-7,5 m Ft
vételáron szerezhető be, jelenleg van egy ilyen lehetőség Vácon, ahol a lízingelés is szóba jöhet.
A gépjármű kérdés rendezését követően a közeljövő kérdése lesz a telephely rendezése.
Rokfalusy Balázs: A seprőgéppel mi a helyzet, működik-e?
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Héder Tamás: A seprőgépet eddig azért nem használták, mert nem volt rá ember. A jelenlegi
létszámuk alapján már lesz rá kapacitás, szükséges lesz egy szervízelés elvégeztetése.
Schuszter Gergely: A szalonautó beszerzése jó megoldás lehet, erre a verzióra végleges ajánlat
szükséges, erre kérne képviselő-testületi felhatalmazást.
Héder Tamás: Véleménye szerint is a szalonautó megfelelő megoldás lenne.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
131/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új kisteherautó
beszerzése szükséges a településüzemeltetési feladatok ellátására, melyhez az Önkormányzat
2.300.000,- Ft keretösszegű fejlesztési támogatást biztosít a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.
részére a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy lízing konstrukció keretében a
legkedvezőbb feltételeket tartalmazó ajánlatot adó kereskedő kiválasztását elvégezze. A
konstrukció paraméterei: 30 % kezdőrészlet befizetése, majd a finanszírozott összeg 60 havi
törlesztéssel kerül kiegyenlítésre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Földesné Rudolf Brigitta ügyvezető
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítása
Schuszter Gergely: A Hajó utcai végátemelő két szivattyújából az egyik meghibásodott, jelenleg
üzemképtelen, így annak felújítása rövidtávon elengedhetetlen. Az üzemeltetés egy szivattyúval nem
biztonságos. A Hajó utcai végátemelő szivattyúparkja (2 db) hivatott Dunabogdány, VisegrádSzentgyörgypuszta és Kisoroszi települések szennyvizét továbbítani. A szivattyúk teljes kiesésükkel
jelentős környezetszennyezést, lakossági elöntést eredményezne.
A felújítási munkát a Dunabogdány szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó 2019. évi gördülőfejlesztési terv (GFT) felújítási és pótlási tervrészének „Átemelő felújítás” keretén (3.000 e Ft) belül
lehetséges és szükséges megvalósítani.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
132/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítási munkáinak elvégzésére az Aqua Vertex
Zrt.-vel (6000 Kecskemét, Nyírfa u. 12.) köt szerződést 1.591.766,- Ft + ÁFA összegben. A
munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Zrt. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
7. napirendi pont: Orvosi ügyelet tetőfelújítás költségviselés
Schuszter Gergely: Megtörtént a központi háziorvosi ügyeletnek helyet biztosító épület tetőfelújítása.
A Tahitótfaluban működő ügyelet épülete tetőjének rekonstrukcióját a működtető hét önkormányzat
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közösen vállalta, ennek településünkre eső része 465.693,- Ft, melyet a megegyezés alapján Tahitótfalu
Önkormányzata részére kell megtéríteni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
133/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a központi háziorvosi ügyelet Tahitótfaluban lévő épületének elvégzett
tetőfelújítására – a működtető önkormányzatok költségmegosztásra vonatkozó megegyezése
alapján – a Dunabogdányra eső 465.693,- Ft összeget a felújítást bonyolító Tahitótfalu Község
Önkormányzata részére megtéríti.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban szereplő összeg
átutalása iránt intézkedjen.
3. Az 1. pontban szereplő kiadás fedezete a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló
2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
8. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2020. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és
nyomtatásának megrendelése, valamint a 2020. évi községi naptár elkészítésének megrendelése
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a
SPORI Print Vincze Kft.-vel kívánunk vállalkozási szerződést kötni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
134/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Bogdányi Híradó 2020. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) munkáinak elvégzésére, és
havi 1400 példányban történő nyomdai előállítására a Spori Print Vincze Kft.- vel (2500
Esztergom, Schweidel József u. 50.) köt szerződést 92,20 Ft + ÁFA / db (összesen: 129.080 Ft +
5 % ÁFA / lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
135/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
2020. évi községi naptár tördelési, valamint 1300 példányban magyar nyelven és 30 példányban
német nyelven történő nyomdai előállítására a Spori Print Vincze Kft.- vel (2500 Esztergom,
Schweidel József u. 50.) köt szerződést összesen 229.200 Ft + ÁFA vállalási áron vállalási áron,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
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9. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet: az Ág utca 25. (3050 hrsz.) számú ingatlan villamos energia
ellátása bekötésének kiépítéséhez kérik az Önkormányzat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
136/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 3019, 3048 és 3049 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Ág utca 25. (3050 hrsz.) számú ingatlan villamos
energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli
tervdokumentáció – tervszám: CS-19/1269 – (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához a
következő feltétellel:
- a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
10. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztatást ad a 2020. évi jubileumi testvértelepülési látogatásról. A Leutenbach-Dunabogdány 30
éves testvérkapcsolat megünneplése Leutenbach-ban lesz, 2020. május 7-11. között. A részletes
program összeállítása folyamatban van.
Köszöntés:
o Zlatzky István és Bonifert Terézia – 50 éves házassági évforduló október 18. – köszöntés
2019. 11. 07.
11. napirendi pont: Egyebek
a) Belterületbe csatolás iránti kérelem
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
137/2019. (XI. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
2283/1 hrsz.-ú 504 m2 nagyságú, kivett közút, valamint 2283/2 hrsz.-ú zártkerti művelés alól
kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi.
Az ingatlanokra a belterületbe vonást követően a településszerkezeti tervben, és a 11/2014. (X.
7.) önkormányzati rendeletben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott Lke-5 jelű övezet
előírásait kell alkalmazni.
2. A Képviselő-testület a 133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján úgy dönt, hogy a
belterületbe vonási eljárással kapcsolatos mindennemű költség a kérelmezőt terheli.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
8

b) Dunabogdányi Hegylakók Egyesület aktuális ügyei
Schuszter Gergely: Köszönti Vinczeffy Zsoltot, majd megadja neki a szót.
Vinczeffy Zsolt: Az Egyesület a Fácános utca állapotával, annak karbantartásával, kátyúzásával, az
árokrendszer működésével, csapadékvíz elvezetés problémájával kiemelten foglalkozik. Anyagi
ráfordítás mellett (évente kb. 1.000 eFt kátyúzásra) több alkalommal tartottak társadalmi munkában
ároktisztítási, szemétszedési akciót is. A kátyúzás gyakorlatilag folyamatos, az utca nem rendelkezik
megfelelő alappal, és a lefolyó víz is károkat okoz. Idén tavasszal 16 tonna tömegű ELMŰS-s teherautó
végzett munkát az utcában, az útburkolat kb. 1000 m2-es felületen feltöredezett, besüllyedt. Tekintettel
az útjavítás jelentős költségeire is, javaslatuk irányul egyrészt a súlykorlátozás szigorítására, ill. legyen
tiltó hatálya is, miszerint bizonyos súlykorlátot meghaladó súlyú gépjármű ne hajthasson be, mivel az út
állapota nem bírja el ezt a mértékű terhelést. Másrészt a behajtás díjának emelése is megfontolandó
lehet.
Schuszter Gergely: Javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtti
részletes tárgyalást, valamilyen konszenzusos megoldás kialakítása érdekében. Ez még az előző ciklusról
áthúzódó téma, ezért Rácz Balázs alpolgármester koordinálását kéri az ügy kapcsán.
c) Rendőrségi bemutatkozás
Schuszter Gergely: Köszönti Herdics Antal őrsparancsnokot és Hegedűs Gábor körzeti megbízottat,
majd megadja nekik a szót.
Herdics Antal: Bemutatkozik, ismerteti szakmai életútját. 2017. májusa óta őrsparancsnok a Visegrádi
Rendőrőrson. Az új Képviselő-testület előtt is megerősíti, hogy a település közrendje és közbiztonsága
érdekében minden konstruktív felvetést, egyeztetést, vitát vállal, arra nyitott.
Hegedűs Gábor: Szintén bemutatkozik, ismerteti szakmai életútját. 2019. március 1-jétől látja el a
körzeti megbízotti feladatokat Dunabogdányban. Helyismerettel és kötődéssel rendelkezik, így a
település szerves része tud lenni, folyamatos kapcsolattartás, együttműködés van az Önkormányzattal.
d) Tájékoztatás az Önkormányzat folyamatban lévő jogi és peres ügyeiről
12. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása
A 11/d) napirendi pontot, valamint a 12. 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 – a zárt ülést követően – 22:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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