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Tárgy
az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról
a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 9-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. Rácz Balázs alpolgármester jelezte, hogy késik.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Közmeghallgatás

2.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervének
véleményezése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása. A Forgó
Étterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Danubia Televízió közötti 2020. évi
együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2020. évi
együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az előre nem látható helyzetekből keletkező beruházásokra
vonatkozó keretszerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Együttműködési megállapodás a FAKULT Egyesülettel
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. Villamos energia vásárlás a 2020. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének megállapítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
13. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
14. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
15. A 2019. évi költségvetés szociális keretének felhasználása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Közmeghallgatás
Schuszter Gergely: Megállapítja, hogy a közmeghallgatáson személyesen négy fő jelent meg.
Előzetesen írásban egy témában érkezett kérdés, észrevétel a Cseresznyés utca – Levendula utca
lakosaitól.
Dr. Galántha Márta: A Bem J. utca vízelvezetése nem megoldott. Heves esőzés esetén a zsákutca
végén alábukik a Kert utca felőli Kutnyánszki-féle ingatlanra a csapadékvíz, ahol valamilyen támfal
létesült, de nem biztos abban, hogy nagy lezúduló csapadékvíz esetén mennyire bírja a terhelést, ill. a
Bem J. utca legmélyebben fekvő ingatlanai is veszélyeztetettek. Emellett a Bem J. utca mart aszfaltos
burkolata – főleg az utca első részén – tönkrement, kátyús, töredezett. Az utca burkolásával együtt
lenne ideális megoldani a vízelvezetés kérdését is.
Másik téma a higiénia. Az utcájukba kis nyitott gépjárművel gyűjti a szolgáltató a kommunális
hulladékot, ebbe dobják a szemetet, jobb esetben szemeteszsákokat kézzel. A problémát a kihelyezett
ügyfélszolgálat felé is jelezte, de választ nem kapott. Lomtalanításkor be tud hajtani a nagy gépjármű, a
heti ürítés esetén is megoldható lenne ez. Kéri, hogy az Önkormányzat is jelezze ezt a közszolgáltató
felé.
A környékükön magánterületen az utóbbi egy évben két nagy méretű fát is kivágtak. Javaslata, hogy az
Önkormányzat alkosson rendeletet, hogy legalább engedélyt kelljen kérni a kivágáshoz előzetesen,
amiből kiderül, hogy miért akarják eltávolítani azt. Ez a klímaváltozás miatt is fontos lenne.
Légszennyezés: őszi időszakban komoly ártalmat jelent, valamilyen ellenőrzést indokoltnak tartana.
Ezzel összefüggésben javasolná, hogy a zöldhulladékgyűjtés gyakrabban végezze a közszolgáltató, vagy
a faluban működő vállalkozóval javasolna valamilyen együttműködést. Nem lehet mindent
komposztálni. A légszennyezés körébe esik az is, hogy téli időszakban hulladékot, kezelt fát, bútorlapot,
sőt műanyagot stb. is használnak fűtésre.
Ismertet egy írást a klímaváltozással összefüggésben, aminek kapcsán a települést is érintettnek
gondolja. Ilyen problémát kormányzati szinten kell kezelni, de a Duna mentén fekvő önkormányzatok
közös fellépését javasolná a központi kormányzat felé figyelem felhívó jelleggel, az árvizek kezelése
érdekében is.
Schuszter Gergely: A Bem J. utca elején van egy kiemelés, ami a csapadékvíz nagy részét megszűri. Az
utcában folyó csapadékvíz esetében számba kell venni a házakról lefolyó csapadékvíz hatását is, ami
közterületre van kivezetve. A Bem J. utca „született hibája”, hogy hátrafelé lejt. A vízelvezetéssel
kapcsolatban az utca elején lévő kiemelés korrekciója jelenthet megoldást, a Kutnyánszki-féle ingatlan
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megvédése fontos, ebben lát önkormányzati feladatot, viszont az utca aszfaltozására jelenleg nem lát
esélyt.
A hulladékszállítással kapcsolatban felvetett problémája arra vezethető vissza, hogy a közszolgáltató a
feladatellátásért járó díjat az NHKV-tól kapja meg, itt komoly kintlévőség áll fenn a közszolgáltató
irányába, ami kihat a fejlesztési kiadásaikra is. A szolgáltatással alapvetően meg van elégedve.
Fakivágás magánterületen jegyzői terület.
Dr. Hidas András: Olvasott egy cikket az interneten, melyet ismertet, miszerint a magánterületen lévő
fák esetében is bejelentést kell tenni a fa törzsátmérőjétől és fajtájától függően. Hasonló az alapvetés,
mint a tűzgyújtás esetében, hogy van egy általános tiltás, és helyi önkormányzatok rendeletben
szabályokat hozhatnak.
Dr. Németh József: Magánterületen történő fakivágást önkormányzati rendeletben nem szabályoztuk,
nincsen helyi korlátozás. Az ültetési távolságra van előírás a HÉSZ-ben, mert ezekből időről-időre
voltak vitás esetek. Közterületi fák kivágása előzetes engedélyhez kötött. Jogi lehetőség van
szabályalkotásra a magánterületi fák esetében, de ilyen rendeletünk nincs.
Schuszter Gergely: Egyetért azzal, hogy a fakivágás, zöldhulladék kezelés területét érintően
szemléletváltás szükséges, de a helyi szintű szabályozás kapcsán óvatosságra int, a felelősségi kérdésekre
is figyelemmel kell lenni az ágak letöréséből vagy kidőlésből eredő károk miatt.
A légszennyezést érintően a jogszabályi előírások megsértése esetén rendőrségi bejelentést kell tenni,
tekintet nélkül arra, hogy kiről van szó (szomszéd, rokon stb.) A nehéz helyzetű családokon,
személyeken szociális célú tűzifával segít az önkormányzat, ezért is érthetetlen, miért égetnek mérgező
anyagokat. Ez rákkeltő. Az együttélési szabályok betartása vonatkozásában szemléletváltás is kell a
betartatás ellenőrzésén túl.
Az árvízi védekezés kapcsán helyben kell készen állnunk a védekezés megoldására.
Dr. Bartos Olivér: Az Öreg Kálvária utca közvilágítása végre megoldódott, az utolsó oszlopra kérne,
ill. javasol egy lámpatest felszerelését.
Az égetéssel, fűtéssel kapcsolatos szennyező hatás kapcsán javasolja légszennyezettség mérés
megrendelését a településre. Ezzel, valamint a zajjal járó tevékenységek végzésének lehetőségei kapcsán
tájékoztatás közzétételét kéri, egy tájékoztató kampány jelleggel, aminek hatására a fejekben változás
idézhető elő.
Schuszter Gergely: Egyetért ilyen méréssel, a Levegő Munkacsoportot megkeressük. Eredményét
közzé fogjuk tenni. A közvilágítással kapcsolatban azt kell tisztázni, hogy a közvilágítási szál ezen az
oszlopon rajta van-e, ha igen, akkor az üzemeltetőtől megrendelhető.
Dr. Sümeghyné Bartos Éva: A Szőlő utcában működik egészségügyi vállalkozása, az utca
burkolatjavítását – új aszfaltréteg kiépítését kb. 40 méter hosszban – felújítását indítványozza, 50-50 %os költségviselés mellett.

Rácz Balázs 18:00 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Schuszter Gergely: Időről-időre felmerül az ilyen finanszírozás, amit nem tart igazságosnak adott
esetben azokkal szemben, akik nincsenek ilyen anyagi helyzetben. Amennyiben valamilyen rendező
elvet mögé tudnának tenni, akkor nyitott erre a megoldásra, de azzal, hogy ne más utcabeli lakóktól
vegyünk el így pénzt.
Bohutinsky Vilmos: A Kossuth L. u. 172. szám és környezete előtti járda állapota katasztofális, ill. a
Kápolnától kb. 50 m-es szakaszon a gépjárművek parkolása miatt a járdán nem lehet közlekedni, a
buszmegálló állapotára is felhívja a figyelmet. A Kossuth L. u. 192. előtti útszakaszra gyalogátkelőhely
kiépítését javasolja.
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Schuszter Gergely: Gyalogátkelőhely kapcsán annak kell fizetnie, aki kéri (ez 5-10 M Ft). A 11-es út
belterületi szakaszán több helyre is kérték (Sportpálya, Strand utca). Járda felújításra lát esélyt. A
parkolás ügyében megfontolást igényel, hiszen egy tilalom esetében a falu más részein is joggal várnának
el tilalmazást. Inkább a területrendezésében látja a megoldási lehetőséget, de ez is költségvetési kiadást
igényel, ami korlátok közé szorul.
Végül ismerteti a Cseresznyés utca és a Levendula utca lakóinak levelét, ami az utca csapadékvíz
elvezetésének problémáját és a közvilágítás hiányát részletezi.
Válaszában kiemeli, hogy a közvilágítás ezen a területen reflektorokkal kiépíthető. A Levendula utcában
ez megvan, a Cseresznyés utcában most sikerült megegyezni az egyik tulajdonossal, hogy felszerelhető
ez a megoldás. Ilyenkor – akár almérővel – a magántulajdonos villanyórájáról megy a fogyasztás, amit az
Önkormányzat megtérít. A területen csak távközlési oszlop van, amire közvilágítást felszerelni nem
lehet. Az út aszfaltozása és a csapadékvíz elvezetés kérdésében a helyzet a következő: tudomása szerint
lakossági összefogásból történt korábban aszfaltozás, a minősége jó, de a lejtési viszonyok adottak, a víz
a gravitációt követve folyik el. Tudomása szerint az utca építésekor a tulajdonosok beengedték a saját
telkükre a vizet, ahol az el tudott szikkadni, viszont van néhány ingatlan, ahová a tulajdonos nem engedi
bevezetni a vizet, ez a csapadékvíz gyülemlik fel a közterületen, mivel a lejtési viszonyok miatt nem tud
hová elfolyni. Ezzel sajnos – egyelőre – együtt kell élni, a csapadékvíz elvezetés komplex probléma
településszinten. Szerepe van ebben annak is, hogy az árkokat sok helyen betemették építkezések idején.
Csak felszín alatti megoldás képzelhető el itt, erre rövid távon nincs esély, a közvilágítás rendezésére lát
lehetőséget.
2. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló
munkatervének véleményezése
Schuszter Gergely: Köszönti Balogh Imréné óvodavezetőt, majd megadja a szót a munkaterv
ismertetésére.
Balogh Imréné: Ismerteti a munkatervet, további kiegészítéseket tesz a kiküldött anyaghoz.
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad az Óvoda bővítése, felújítása kapcsán az aktualitásokról. A
Pénzügyminisztériumban 2019. december 4-én volt egyeztetés, a többletigényt Pest Megyei
Önkormányzat támogatta, jelenleg a pénzügyminiszter aláírására vár, várhatóan 2020. januárjában
megérkezik. A projektet szeptember végéig meg kellene valósítani a jelenlegi feltételek alapján,
dolgoznak egy megoldáson a Pénzügyminisztériumban ennek meghosszabbítására. Emiatt januárban ki
kell írni a módosított közbeszerzést, hogy megfelelő ajánlat esetében márciustól megindulhasson a
munkavégzés. A meglévő bontásra ítélt épület bontásának ideje még egyeztetést igényel, de a
munkaterület biztosítása és a biztonság miatt ez várhatóan megelőzi majd az új épület felépítését, így
gondoskodni kell majd átmeneti megoldásról. erre felmerült a szemközti ingatlan lehetőségként.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
139/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évére vonatkozó munkatervét – a határozat
melléklete szerint – jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az intézmény értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
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3. napirendi pont: A 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása.
A Forgó Étterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása
Dr. Németh József: Ismerteti a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerződés módosítási ajánlatát,
továbbá az étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelettervezetet.
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 13/2019. (XII. 11.)
önkormányzati rendeletét az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
140/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy– a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Forgó Étterem Kft.-vel kötendő szolgáltatási
szerződés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt a szerződés
módosítások aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Balogh Imréné óvodavezető
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 15 napon belül
4. napirendi pont: A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József: A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az államháztartásról szóló törvény
alapján az Önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti időszak költségvetési gazdálkodásáról. Az
átmeneti költségvetéssel biztosítani kívánjuk a pénzügyi egyensúlyt a költségvetési rendeletünk
elfogadásáig. Az alapellátási feladatok finanszírozása így biztosított lesz. Az átmeneti időszakban
eszközölt kifizetések a 2019. évi költségvetés részét képezik.
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 14/2019. (XII. 11.)
önkormányzati rendeletét a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. napirendi pont: A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Rácz Balázs: Részletesen ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén tárgyaltakat. A bizottsági javaslat szerint általános tilalom kerülne bevezetésre a faluban,
miszerint 30 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti gépjármű behajtására nem adható engedély.
Kivételes esetben egyedi megállapodás és úthasználati díj fizetése mellett – figyelemmel az építkezés
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kapcsán kiadott engedélyre és a tervdokumentációra, ezek alapján – egyedi ügyekben engedélyezhető a
behajtás nagyobb gépjárművek esetében, ha az az önkormányzat, mint a helyi közutak kezelőjének
érdekeivel nem ellentétes.
Rokfalusy Balázs: Fontos az ellenőrzés kérdése is, megfontolásra javasolja pótdíj kiszabás bevezetését
szankcióként.
Schuszter Gergely: Dilemmája továbbra is fennáll, miszerint a jövőben építkezők hátrányosabb
helyzetbe kerülnek, mint a már beépült ingatlanok tulajdonosai. A keretszabályt adott esetben – a
tapasztalatok alapján – kéri majd felülvizsgálni.
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 15/2019. (XII. 11.)
önkormányzati rendeletét a járművek közlekedésének helyi közutakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a FAKULT Egyesülettel
Schuszter Gergely: Az Önkormányzat és a FAKULT Egyesület között fennálló Együttműködési
Megállapodás 2019. december 22-én érvényét veszti (a választásokat követően felálló képviselő testület
alakuló ülésétől számított +60 napig tart a hatálya). Ennek megújítását javasolja a FAKULT elnöke.
Kikerül a megállapodásból a Klubterem használata, ami a kiállítóterem kialakításakor már visszaadásra
került az Egyesület részéről.
Szintén kikerül belőle a Mercedes Feuer kisbusz üzembentartása. A FAKULT-nak sikerült beszerezni
egy másik járművet, kettőt nem szeretnének fenntartani, ezért fájó szívvel ugyan, de visszaadták a
Feuert. Nagy segítség volt számukra az elmúlt években. Az autónak nincs baja, tökéletesen működik,
érvényes a műszakija.
Az elmúlt évek során kiderült, hogy a Művelődési Háznak gyakran szüksége van gépjárműre, ezért új
pontként bekerülne a megállapodásba az, hogy a FAKULT a Művelődési Ház igazgatója részére
előzetes egyeztetést követően, önkormányzati vagy művelődési ház rendezvénnyel kapcsolatos
feladatok ellátásának céljára térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Azonban az üzemanyagköltség
minden esetben az igénybevevő Művelődési Házat, vagy Önkormányzatot terheli. Ezen vállalás
ellentételezéseként Önkormányzat évi 85.000 Ft összegű fenntartási hozzájárulással támogatja a
FAKULT-ot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
141/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Fiatalok a Kultúráért
Egyesület (2023 Dunabogdány, Hegy u. 7.) közötti Együttműködési megállapodást, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a
jegyzőt, hogy a 2020-2024. évi költségvetések összeállítása során a 85.000,- Ft összegű
fenntartási hozzájárulás betervezése iránt intézkedjen.
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: 1. pont esetében a döntést követő 8 napon belül
3. pont esetében a költségvetési rendeletek elfogadásának ideje
7. napirendi pont: Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Danubia Televízió közötti
2020. évi együttműködési megállapodásról
Schuszter Gergely: Ismerteti a Danubia TV kérelmét, mely az idei évihez képest 180.000,- Ft-tal
magasabb összegű támogatást jelentene számukra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
142/2019. (XII. 9.) 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 2020. évre 2.502.000,- 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 2020. 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 2020. évi költségvetés elfogadásának ideje
8. napirendi pont: Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó
közötti 2020. évi együttműködési megállapodásról
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet és a 2019. évben nyújtott önkormányzati támogatás összegét,
melyhez képest 100 eFt-tal magasabb összegű kérelem érkezett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
143/2019. (XII. 9.) 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 2020. évi megjelentetési költségeihez 400.000,- 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 2020. 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 2020. évi költségvetés elfogadásának ideje
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9. napirendi pont: A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az előre nem látható helyzetekből keletkező
beruházásokra vonatkozó keretszerződés jóváhagyása
Schuszter Gergely: A Fővárosi Vízművek 2020. évre is vonatkozóan is kérte az előre nem látható
meghibásodásokból induló beruházásokra egy keretszerződés megkötését, melynek fedezetéül a bérleti
díj egy része szolgálna.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
144/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
1. 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 2020. évben az ivóvíz víziközmű vagyon
vonatkozásában.
2. 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 2020. évben a szennyvíz víziközmű vagyon
vonatkozásában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretszerződések aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
10. napirendi pont: Villamos energia vásárlás a 2020. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
145/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
község 2020. évi közintézményi villamos energia vásárlása tárgyban elfogadja az EC Energie
Investment Kft. (székhely: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 23,50,- Ft/kWh + ÁFA összegű
ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel 2020. évre kötendő villamos energia
kereskedelmi szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Dr. Németh József: A belső ellenőri feladatokat ellátó SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. előkészítette a
2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely három területre terjed ki. Egyrészt az
önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásának vizsgálatára, másrészt polgármester saját hatáskörű
előirányzat gazdálkodásának vizsgálatára, valamint az intézményekkel fennálló Áht. és Ávr. szerinti
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munkamegosztási megállapodás ellenőrzése tárgykörre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
146/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező Dunabogdány Község
Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a terv végrehajtására: az ellenőrzési ütemterv szerint
12. napirendi pont: A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének megállapítása
Dr. Németh József: Ismerteti a munkaterv tervezetét. Főszabály szerint minden hónap második
(áprilisban Húsvét ünnepe miatt a harmadik) hétfőjén lesz rendes képviselő-testületi ülés, augusztus
hónap kivételével. A közmeghallgatás 2019. november hónapban kerülne megtartásra, a falugyűlés
pontos időpontját pedig később határozzuk meg.
A kezdési időpont – képviselői kérés következtében – 17:30 órára módosul.
Rokfalusy Balázs: Ő kérte a későbbi kezdést, a munkából való hazajutás miatt. Kéri kiegészíteni a
munkatervet a Gazdasági program napirenddel a márciusi ülésre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
147/2019. (XII. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét, a határozat mellékletét
képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a határozat mellékletében szereplő
javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2020. évi munkatervét, amelyet –
tájékoztatásul a Képviselő-testület februári ülésére terjesszenek elő.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
13. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztatást ad a Leutenbach-i jubileumi testvértelepülési találkozó programjáról.
Beszámol a Szentendrei székhelyű Hwlyi Védelmi Bizottság legutóbbi üléséről.
Az EuroVelo 6 kerékpárúttal összefüggésben a környezetvédelmi engedély a Kisoroszi, Rév utcai
hídhelyet engedélyezi. Miközben a preferált nyomvonal ettől lefelé lenne. Az önkormányzati kérés
továbbra is az, hogy a dunabogdányi meglévő kerékpárút kerüljön összekötésre az épülő szakasszal, a
lehető legbiztonságosabb megoldással.
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Köszöntések:
o Horváth Imre és Urbán Mária – 50 éves házassági évforduló november 15.
o Herr Vilmos Ferencné – 90 éves születésnap október 29.
14. napirendi pont: Egyebek
a) Dunabogdány SE kisbusz vásárlási terve
Schuszter Gergely: A 2020. évi költségvetés tervezéséhez jelzi, hogy egy használt 9 személyes kisbusz
vásárlása indokoltnak mutatkozik mind a tanuszodai szállítások, mind a sportegyesületi igénybe vétel
miatt. Jelenleg második buszként a Mercedes Feuer-t használják, ami nem megnyugtató.
15. napirendi pont: A 2019. évi költségvetés szociális keretének felhasználása
A 15. napirendi pontot 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 – 20:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző

11

