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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Rácz Balázs alpolgármester
Dr. Hidas András képviselő
Pásztor 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. Sürgősségi indítványként kérte napirendre venni a
következő két előterjesztést: az Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztása, Milák Barnabás ügye (zárt ülésen).
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
sürgősségi indítványokkal együtt.
Napirendi pont:
1.

A konténer tanteremhez kapcsolódó kertrendezési munkálatok megrendelése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2020. évi szociális célú tűzifaprogram
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Az Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Milák Barnabás ügye
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A konténer tanteremhez kapcsolódó kertrendezési munkálatok megrendelése
Schuszter Gergely: Megtörtént a konténer tanterem telepítése, ehhez kapcsolódóan elkészült a Váci
Tankerületi Központ finanszírozásában az összekötő út térkövezése is. Az így kialakult környezet
rendezésére a LAND-A Kft. készített tervet, mely kiküldésre került. A szintén kiküldött árajánlatok erre
készültek azzal, hogy a menza terv szerinti helyén nem történne meg a környezetrendezés (napvitorlás
parkos terület) egyelőre, és gyepszőnyeg helyett hagyományos füvesítésre kerülne sor.
Andor Anikó: A cél az volt, hogy a konténer tanterembe kerülő osztály is domesztikált környezetben
legyen. Ennek érdekében a Sportcsarnok mellett zöldsáv alakulna ki és abban örökzöld cserjék ültetését
javasolja, a konténer elé 3 sávban örökzöld növények, cserjék kerülnének, a bejárati sáv – mely 5 méter
széles térkőburkolatú rész – mellé támla nélküli pad kihelyezését javasolja, a konténer épület mellé pedig
zúzott köves burkolatra kerékpártárolót. Az épületet övező kerítés igen rossz állapotú, ideiglenesen ún.
Raschell-háló kihúzását javasolja. A terv gyepszőnyeg telepítését tartalmazza 18 m2 területen, mivel a
tanévkezdésig a fű magról már nem nő ki.
Tájékoztatást ad egyúttal a Polgármesteri Hivatal udvara környezetrendezési terv jelenlegi állásáról: az
összekötő út kapun belül folytatódna egészen a kazánház épületig ugyanezzel a Semmelrock kővel, itt egy
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befordulással jutunk el a belső kapuig, ill. az épület mellett a pincétől hátrafelé folytatódna ez az útterület.
Az így körülölelt területen lenne az emlékkert, egy lépcsőzetes füves rész, emlékfallal. A Kossuth L. u.
74. felőli oldalon vadszőlősorok kerülnének telepítésre. A Hivatal belső udvarán pedig kőburkolat
egységesen az utcai kapuig, mellette zöldsáv, pad.
Schuszter Gergely: Mindkét szomszéddal egyeztetett, a Kossuth L. u. 74. számú telek felőli szomszéd
időt kért az esetleges eladás ügyében. A Kossuth L. u. 78. szám alatti telekszomszéd jelezte, hogy nyitott
az értékesítésre, eladási ár javaslatot nem fogalmazott meg.
A Tanuszoda és a burkolt felület közötti rész andezit kővel feltöltésre került, itt a kisbusz parkolása miatt
is született ez a megoldás. A Sportcsarnok felől is lehet ilyen megoldás, de a füvesítést barátságosabbnak
gondolja.
Rokfalusy Balázs: A kertrendezéssel egyetért, a napvitorlás rész kivételével. Javasolja, hogy a Hivatal
udvara ügyében még ne hozzunk döntést, előbb koncepcionális szinten tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Spanisberger Anna: A Hivatal belső udvarában a bogdányi kőburkolat megszüntetését nem támogatja.
Schuszter Gergely: Az átjárás ügyében – miután a konténer tanterem telepítésével tovább folytatódott
az Általános iskola és a Hivatal közötti terület rendezése – az anyaghasználat eldöntése fontos a beárazás,
költségbecslés és ajánlatkérés érdekében. Az átjárás így is úgy is meg fog indulni, álláspontja szerint a
Hivatal udvarrészével együtt ad egy egységet a terület. A hivatali időben történő kulturált átjárás kialakítása
ezért fontos lenne. Korábban az átjárást azért nem engedte, mivel a településüzemeltetés használatában
állt a terület, gépek és azokhoz tartozó adapterek, felépítmények voltak itt. A Hivatal kertjének többi része
még átgondolható, a tervszállítási határidő 2020. augusztus 31. napja.
Dr. Hidas András: A Hivatal udvarát illetően annak funkcionalitását kellene elsődlegesen tisztázni, azt,
hogy mit is szeretnénk itt végezni. a kulturált átjárás – meglátása szerint – nem eldöntött kérdés, ehhez
az iskolának is lesz várhatóan hozzászólása, véleménye. Véleménye szerint az útszakasz egy részének
lekövezése miatt nem lesz több átjáró személy.
A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására irányuló pályázat benyújtásával egyetért, az 50 M Ft-s
keret megtölthető a külső és belső felújítást érintő tételekkel (energetika, tető, külső-belső felújítás,
bútorok), de az udvar még sok kérdést vet fel számára funkcionalitást illetően, amin még lamentálni
kellene.
Schuszter Gergely: A napi átjárást tapasztaljuk, ez ténykérdés. Ugyanakkor a térkövezés önmagában
még nem jelenti feltétlenül az átjárási lehetőséget, ez döntés kérdése lehet, de az Általános iskola és a
Polgármesteri Hivatal közötti terület számára akkor is a hivatali udvarral együtt ad egy egységet. Kiemeli
továbbá, hogy az összekötés már az iskola 2015. évben készült kerttervében is szerepelt már.
Andor Anikó: Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a szóban forgó Semmelrock térkő a kazánházig megy
csak, a befordulás és az épület előtt tervezett útterület murvázott (mészkő) ideiglenes megoldásként a
belső kertkapuig, innen a bejáratig pedig bogdányi kő. A kertrendezés pedig az anyagi lehetőségek
függvényében halasztható, ütemezhető, de a kontúrokat jó lenne kialakítani.
Rácz Balázs: Javasolja, hogy a belső udvarról a terv ismeretében még tárgyaljon a Képviselő-testület.
Schuszter Gergely: Egyelőre munkaközi anyagról van szó, ami már egy körben ismertetésre került a
képviselők részére, azért, hogy az észrevételeket mindenki meg tudja tenne a tervező irányában. Erre még
van lehetőség.
Dr. Hidas András: Visszatérve a konténer tanterem közvetlen környezetére, csak a legszükségesebb
mértéket támogatná, gyepesítés, kőzúzalék, egy vagy kétnyári virágok ültetése. Oka: ideiglenes
megoldásról van szó.
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Schuszter Gergely: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy még egy tanteremre lesz szükség, melyet a
fenntartó a most telepített konténerre emeletként tervez biztosítani, az alapozás is ennek
figyelembevételével készült el. Így megítélése szerint legalább 5 évről beszélhetünk, de akár 5-10 évről is
a konténeres tanterem megoldás kapcsán. Ez csak abban az esetben rövidülhet le, amennyiben az
Önkormányzat megépíti a menzaépületet a 2008-as tervek alapján, mivel akkor a hiányzó tanterem
kialakítható a jelenlegi étkező és melegítőkonyha helyén. Hosszabb távon az iskola bővítése két
tanteremmel a ’80-as években épült szárny megemelésével képzelhető el, ennek tervezésére ajánlatot kért.
Pásztor Andrea: Az eredetileg tervezett költségvetésben van megtakarítás, hiszen az Óvoda bővítésére
megkaptuk a plusztámogatást és a műszaki tartalom csökkentést elfogadták, továbbá az Erzsébet királyné
útra pályázati támogatás áll rendelkezésre. Ezért a bekért ajánlat szerinti tartalmat támogatja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
56/2020. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a konténer
tanteremhez kapcsolódó kertrendezési munkálatok elvégzését a Danubia Kert Kft.-től (1114
Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11. III. em. 4.) rendeli meg a következők szerint:
- füvesítés és növénytelepítés a Sportcsarnok mellett
- füvesítés a konténer tanterem mellett,
- a konténer tanterem előtt örökzöld cserjék helyett egy- vagy kétnyári virágok kerüljenek
telepítésre,
- a kerítés Raschell hálóval borítása.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalom alapján
módosított ajánlatot kérjen be a Kft.-től, valamint arra, hogy a módosított ajánlat alapján a Kft.vel a vállalkozói szerződést megkösse.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A 2020. évi szociális célú tűzifaprogram
Dr. Németh József: Idén is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására irányuló pályázati kiírás. Az igénybejelentést a Magyar
Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül kell rögzíteni, legkésőbb 2020. augusztus
31-ig.
A pályázati kiírás alapján a 2020. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési
önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra
igényt nyújthatnak be. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta
esetében 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önerőn felül a tűzifa szállításából ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik.
Dunabogdány esetében a maximálisan igényelhető tűzifamennyiség: 184 m3.
A belügyminiszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt,
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. A belügyminiszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás
megítélésére is jogosult. A pályázati kiírás értelmében az igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti
mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat
2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló
előirányzatot felosztani.

4

A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet.
Javasolja 150 m3 mennyiségű tűzifa igénylésére a pályázat benyújtását. Így az igényelhető támogatási
összeg mellé önkormányzatunknak 190.500,- Ft összegben kell önrészt vállalnia, ez a 2020. évi
költségvetésből kigazdálkodható.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
57/2020. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján 150 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
- az 1. pontban megjelölt 150 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 190.500,- Ft saját forrást
biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati
rendeletben.
- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő a pályázat benyújtására: 2020. augusztus 31.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII. 31.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. napirendi pont: Az Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztása
Schuszter Gergely: Az Óvoda bővítés pályázathoz kapcsolódóan Félegyházi András tervező
összeállította a Képviselő-testület előtt ismertetett és jóváhagyott csökkentett műszaki tartalomhoz a
teljes tervdokumentációt, mely jelenleg hatósági engedélyezés alatt van (Kiss Andor - Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügy). Így lehetséges a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi
dokumentációjának összeállítása. Ehhez pedig a bekért ajánlatok alapján ki kell választani a közbeszerzést
lebonyolító közbeszerzési szaktanácsadót. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
58/2020. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/16 számú „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” c. pályázati kiírás keretében a „Dunabogdányi
Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításával, közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátásával a Complexpert Kft.-t (2040 Budaörs, Aradi u. 17.) bízza meg,
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787.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel
kötendő megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
4. napirendi pont: Milák Barnabás ügye
A 4. 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 – 11:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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