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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 14-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

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

2.

A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

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

4.

A 2019. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

5.

Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

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

8.

Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

10. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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11. Önkormányzati épületekben riasztórendszer telepítése
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. 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 2018. év vadkár-elhárító vadászati tevékenységét:
összesen 152 alkalommal voltak a területen, melynek során 27 elejtés történt. A vadelejtést rendőrségi
engedély és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött éves együttműködési megállapodás alapján szigorú
szabályok szerint végzik, 2018. évben hat fővel. A vadelejtés sörétes lőfegyverrel történik, emellett a
Parkerdő befogót helyezett ki 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.
2. napirendi pont: A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: A települési főépítész szerződése évente kerül megújításra, javasolja a 2019. évi
szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési
főépítészi feladatok ellátásával 2019. 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.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a vállalási ár fedezete a 2019.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön betervezésre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Dr. Németh József: Az elmúlt év tapasztalatai alapján az informatikusi feladatokat ellátó Kiss László
további megbízását javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatainak ellátásával
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2019. 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.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a vállalási ár fedezete a 2019.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön betervezésre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A 2019. 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, 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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2019. 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.
- 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 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
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-

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 2019. évi európai parlamenti választás, ill. helyi önkormányzati képviselő és polgármester
választás törvényes és zökkenőmentes lebonyolítása.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont: Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Dr. Németh József: 2019. évben a köztisztviselők kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft a tavalyi
évhez hasonlóan, a 2019. évi központi költségvetés alapján, az igénybe vehető szolgáltatások pedig a
Széchenyi Pihenőkártya, ugyanis a kedvezményes adózású körben csak ez maradt, a korábbi
készpénzjuttatás (évi 100.000,- Ft értékben) és az ún. lakás-cafeteria már jövedelemként adózik.
Az intézmények esetében is erre tekintettel csak SZÉP-kártya igényelhető 2019. évben, évi 72.000,- Ft
(havi 6.000,- Ft) értékben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
5/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2019.
évi Cafeteria Szabályzatokat.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos, ill. a 2019. évi költségvetés elfogadásának ideje
6. napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja neki a szót a tájékoztató
megtartásához.
Herr Tamás: Ismerteti a 2018. évi programokat, melyek az NNÖ szervezésében, ill. támogatásával
valósultak meg, továbbá azokat a programokat, eseményeket, melyeken képviseltették magukat.
Tájékoztatást ad a beadott pályázatokról, több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak.
Ismerteti a 2018. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási tételeit.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
7. 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 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.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
6/2019. (I. 14.) 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
8. 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 2019. 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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
7/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester
2019. 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
Melléklet
a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve
január ….-tól ….-ig __ nap
február 18-tól 22-ig 5 nap
március ….-tól ….:-ig __ nap
április ….-tól ….-ig __ nap
május 2-től 8-ig 5 nap
június 24-től 30-ig 5 nap
július 1-től 2-ig 2 nap
augusztus 5-tól 20-ig 11 nap
szeptember ….-tól ….:-ig __ nap
október ….-tól ….:-ig __ nap
november….-tól ….:-ig __ nap
december 23-tól 31-ig 3 nap

6

9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Óvoda bővítés, felújítás pályázat helyzete: Tájékoztatást ad a Pénzügyminisztériumban 2018. december
11-én tartott egyeztetésről. Ennek témája az építőiparban időközben bekövetkezett áremelkedések
miatt előállt helyzet, és annak kezelési lehetőségei volt. A probléma ismert a minisztériumi szinten is.
Több alternatíva létezik: egyrészről tartalomcsökkentés (tornaterem felújítás nélküli megvalósítás),
ennek indikatív árajánlat bekérése folyamatban van; másrészről plusz támogatás a teljes projekt
megvalósításához. (Végső – nem várt – esteben a támogatás visszaadása.) A teljes projekt, ill. a
tartalomcsökkentett konkrét számai – indikatív ajánlatok beérkezése – ismeretében második körös
egyeztetésre kerül sor a Pénzügyminisztériummal.
10. napirendi pont: Egyebek
a) Belterületbe csatolás
Dr. Németh József: Ismerteti a 2683/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
8/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
2683/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi.
Az ingatlanra a belterületbe vonást követően a településszerkezeti tervben, és a 11/2014. (X. 7.)
önkormányzati rendeletben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott Lke-10 jelű övezet előírásait
kell alkalmazni.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
b) Bogonhát major vízátadási pont
Dr. Németh József: Ismerteti kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
9/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 0159/25 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Bogonhát major vízátadási pont létesítése megnevezésű –
FV-39/2018. munkaszámú műszaki dokumentáció (készítő: Fővárosi Vízművek Zrt.)
megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
c) Szemétgyűjtők kihelyezése
Rokfalusy Balázs: Ezt a korábban felmerült témát megvizsgáltuk a településüzemeltetéssel, úgy, hogy
készítettem egy internetes véleményfelmérést, amire sokan reagáltak, és több javaslat is érkezett a
helyszínekre vonatkozóan, Héder Tamás pedig ezeket a javaslatokat is figyelembe véve megvizsgálta a
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dolgot, és összeállított egy javaslatot arra, hogy hová legyenek új szemetesek kihelyezve, illetve ennek
milyen költségvonzata is lenne.
Schuszter Gergely: Köszönti Héder Tamást, majd megadja neki a szót.
Héder Tamás: Ismerteti a javaslat hátterét. Kilenc új, és négy pótedény szerepel az összeállításban, a
telepítés saját erőből történne.
Schuszter Gergely: A 2019. évi költségvetés összeállítása folyamatban van, előreláthatóan január
végére, február elejére áll össze úgy, hogy bizottsági, majd képviselő-testületi ülésre beterjeszthető.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
10/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Vízmű Nonprofit Kft.-n keresztül közterületi hulladékgyűjtő edényeket szerez be a Városszépítő
Kft.-től (5100 Jászberény, Ady Endre út 25.) 261.700,- Ft + ÁFA összegben, az alábbi részletezés
szerint:
Mennyiség

Egységár (ÁFA nélkül)

Összeg (ÁFA nélkül)

Szentgyörgyi hulladékgyűjtő

4

20.200 Ft

80.800 Ft

Jászberény
hulladékgyűjtő

4

19.600 Ft

78.400 Ft

PRFK I hulladékgyűjtő

1

30.500 Ft

30.500 Ft

Jászberény edény

4

18.000 Ft

72.000 Ft

Megnevezés
mini

Összesen (ÁFA nélkül):

261.700 Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a vállalási ár fedezete a 2019. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön betervezésre.
Felelős: Schuszter Gergely
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
d) Kiscuki köz közvilágítása, közterületi síkosságmentesítés
Rokfalusy Balázs: A hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés alapvetően rendben megtörtént, a korábbi
évekhez képest van fejlődés. Azonban két problémás terület volt, melyet január 12-én délelőtt
tapasztalt: az Általános iskola Hegyalja utca felőli járdaszakasza, valamint az Általános iskola és a
Sportcsarnok, Tanuszoda közötti átjáró területrész. Ehhez kapcsolódik, hogy ez utóbbi területen és a
Kiscuki közben hosszabb ideje nem működik a közvilágítás, annak ellenére, hogy többször is javítási
munkákat végeztek, de azokat követően 1-2 nap elteltével újra nem működik.
Héder Tamás: Tájékoztatja a képviselőket, hogy – bár az Általános iskola nem önkormányzati
fenntartású – annak udvarán is az Önkormányzat végzi a síkosság-mentesítést, a Hegyalja utca felé eső
udvarrész kivételével. A Kiscuki közben is a településüzemeltetési munkatársak dolgoznak. A szóban
forgó napon délelőtt 11 órakor jártak a panaszolt területeken, sajnos vasárnapra az időjárás miatt
visszafagyás következett be.
Schuszter Gergely: A Kiscuki köz közvilágítása ügyében újabb felszólítást küldött az Önkormányzat a
kivitelező felé.
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Tájékoztatást ad a hókotrási és síkosság-mentesítési munkákról: összesen három gépjármű végzi, a
meredek részeken a hótolás mellett szórás is van só és száraz-zúzalék keverékével, a sík útszakaszokon
szórást nem végzünk. Az olvadás közbeni visszafagyás technológiai kérdés, ebben csak a felszíni
csapadékvíz felszín alá történő elvezetésének megoldásával lehet előrelépés, ami tulajdonképpen a falu
„átépítését” jelenti.
Köszönetét fejezi ki a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkavégzésért.
e) Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVIZGAZD_2018)”
című pályázaton való indulásról
Schuszter Gergely: Ismerteti a pályázati lehetőséget. A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” címmel, A pályázat 2019. január 23-tól adható be.
A forráskeret 200 %-át elérő beérkezett támogatási igények esetén a Pénzügyminisztérium
felfüggesztheti a pályázatot. A pályázat iránt nagy érdeklődés várható.
Az alábbi helyszínek tekintetében kerülne sor a pályázat benyújtására: József Attila utca, Hegy utca,
Óvoda utca, Kálvária utca, Ág utca, Szent Donát utca, Dózsa György utca, Szőlő utca.
A pályázaton – a község 2017. évi adóerőképessége alapján – elérhető támogatási intenzitás 95 %,
amelynek következtében a pályázat megvalósítása érdekében 5 %-os mértékű önrészt kell biztosítani,
valamint a pályázati útmutató szerint csatolni kell a Képviselő-testület pályázaton való indulást
jóváhagyó határozatát.
A saját forrás biztosításáról a pályázati útmutató szerint a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem
régebbi képviselő-testületi határozat szükséges. Az önrészt a 2019. évi önkormányzati költségvetésben
szükséges biztosítani, így azt be kell tervezni a 2019. évi költségvetésbe.
A tervek készítése folyamatban van, bemutatja az előkészítő anyagot. Többféle műszaki megoldás
javasolt: folyóka, vápa, burkolt árok, rácsos folyóka. A Hegy utca esetében az árok fölé járdaszakaszt
tervezünk. A József Attila utcában teljes burkolatcsere történne, itt a víziközmű jó állapotú. A
megvalósítás levezénylése már a következő önkormányzati ciklus feladata lesz.
A pályázaton szereplő utak mellett a 2019. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során –
amennyiben a keret lehetővé teszi – javasolni fogja az Ady Endre utca egy szakaszának, a Fácános utca
egy szakaszának újraépítését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2019. (I. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. részt kíván venni a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén” című
PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú felhíváson;
2. a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének
támogatása
Pest
Megye
területén”
című
PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be bruttó 143.000.000,- Ft
támogatási igénnyel az alábbi helyszínek vonatkozásában:
Dunabogdány, József Attila utca – 1103 hrsz.
Dunabogdány, Hegy utca – 27 hrsz. (tulajdoni lap szerint: Hegyalja utca)
Dunabogdány, Óvoda utca – 1047 hrsz. (tulajdoni lap szerint: Április 4. utca)
Dunabogdány, Kálvária út – 234 hrsz. (tulajdoni lap szerint: Vöcsök utca)
Dunabogdány, Ág utca – 3019 hrsz.
Dunabogdány, Szent Donát utca – 233 hrsz.
Dunabogdány, Dózsa György utca – 335 hrsz.
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Dunabogdány, Szőlő utca – 336 hrsz.
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására és a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok megtételére;
4. a pályázat megvalósítása érdekében – a 95 %-os támogatási intenzitás figyelembe vételével – a
pályázati előírás szerinti 5 %-os önrészt bruttó 7.150.000 Ft erejéig biztosítja;
5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat költségvetési hatásait a 2019. évi önkormányzati
költségvetés készítése során vegye figyelembe.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázat előkészítésére: 2019. január 23.
11. napirendi pont: Önkormányzati épületekben riasztórendszer telepítése
A 11. 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 20:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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