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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence polgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 
Oláh Józsefné gazd. vez. főtanácsos 

 
 
Schuszter Gergely köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. A 2015. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 
 
4. Művelődési Ház kert koncepcióterv 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Helyi termelői piac további működésével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással 

kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
7. Tájékoztató a Katasztrófavédelemmel való együttműködésről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. A Dunakanyari Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
9. A Bogdányi Híradó 2015. évi nyomtatásának megrendelése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. A 2015. évi községi naptár nyomtatás megrendelése 
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Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
11. Informatikusi feladatok ellátása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
12. Önkormányzati gépjárműparkról kimutatás 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
13. A tanuszoda és az iskola felmérés 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
14. Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
15. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. Napirendi pont: A 2015. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerződés módosítási ajánlatát, 
továbbá az étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelettervezetet. 
 
Oláh Józsefné: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés éves szinten 30 M Ft 
összegű tétel. Ebből bevételi oldalon 12 M Ft étkezési térítési díjból származik, a központi 
költségvetésből a kedvezményben, mentességben részesülők után 10 M Ft érkezik, a maradék az 
Önkormányzat költsége. Az önkormányzati részből 4 M Ft személyi kiadás, 1 M Ft rezsi, 3 M Ft pedig 
a beszedett díj és a szolgáltatásért fizetett díj közötti különbözet. A 2015. évre vonatkozó díjemelési 
javaslat 3,6 %-os. 
 
Gräff Albertné: Bár megterhelő az emelés, de mivel a nyersanyagnorma emelkedik, ezt át kell vezetni a 
térítési díjon is. Fontosnak tartaná, hogy a szülők időben jelezzék, ha gyermekük kimarad, még abban az 
esetben is, ha ő kedvezményes vagy mentességben részesül, mert az Önkormányzatnak ez kiadást jelent. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány 
Község Önkormányzata 19/2014. (XII. 2.) 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 mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
130/2014. (XII. 1.) 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. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
2. Napirendi pont: A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
 
Dr. Németh József: A 2015. 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 2014. évi költségvetés részét képezik. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány 
Község Önkormányzata 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi átmeneti 

gazdálkodásról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. Napirendi pont: A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 
Dr. Németh József: A belső ellenőri feladatokat ellátó SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. előkészítette a 
2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely három területre terjed ki. Egyrészt Önkormányzat 
által alapított gazdasági társaság közfeladat ellátásának vizsgálatára, másrészt államháztartáson kívülre 
nyújtott, nem szociális jellegű támogatások vizsgálatára, valamint Vagyongazdálkodás rendjének 
vizsgálata tárgykörre. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-
testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
131/2014. (XII. 1.) 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 2015. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: a terv végrehajtására: az ellenőrzési ütemterv szerint 

 
 
4. Napirendi pont: Művelődési Ház kert koncepcióterv 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az előzményeket. A kertterv a Képviselő-testület előtt bemutatásra került, 
ezt követően a tervező részvételével a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is 
tárgyalta, véleményezte. A nemzetiségi önkormányzat, valamint több érintett civil szervezet is 
megismerte és véleményezte a tervet, mely magánszemélyek felajánlásából készült el. 
 
Rácz Balázs: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tervező, a települési 
főépítész, a FAKULT Egyesület képviselője jelenlétében tárgyalta a tervet, valamennyi meghívott 
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észrevételét meghallgatták. Ismertette a Bizottság állásfoglalását, miszerint a Művelődési Ház kert 
koncepciótervet elfogadásra javasolja, továbbá a tervezési és előkészítési folyamat további folytatásával 
egyet ért. 
 
Rokfalusy Balázs: Kéri, hogy amikor a terv eljut arra a készültségi szintre, kerüljön közzétételre a 
település honlapján. 
 
Dr. Hidas András: Fontosnak tartja, hogy a különböző háttérszempontokat, befolyásoló tényezőket 
(hatósági, jogi, vízügyi, árvíz stb.) is ismertessük, mivel az sok mindent meghatároz a tervben. A 
megvalósítást ütemezett módon tudja elképzelni a finanszírozás szempontjából. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
132/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház 
kert koncepciótervet elfogadja, a tervezési és előkészítési folyamat további folytatására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Napirendi pont: Helyi termelői piac további működésével kapcsolatos döntés 
 
Schuszter Gergely: A helyi termelői piac a korábbi Képviselő-testület döntése alapján kétheti 
rendszerességgel működhet a Heim pékségnél. Az üzemeltetővel a piac további működése érdekében 
tárgyalásokat kezdeményeztünk, abból a célból, hogy a piac rendezett keretek között működjön, igényes 
legyen. Több kérdés is eldöntendő: a helyszín, a gyakoriság, a termékkör. Az üzemeltető Dunakanyar-
Pilis Helyi Termék Szövetkezet képviselői és két dunabogdányi termelő részvételével a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta a témát. 
 
Rácz Balázs: Összefoglalja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
történteket. A Szövetkezet heti rendszerességgel tartaná fenntarthatónak a piacot, melyet a Bizottság 
támogatott. Egyelőre végleges helyszínt nincsen, a Művelődési Ház kertje az átalakítás után alkalmas 
lehet, átmenetileg a Hajó utca végén lévő buszforduló vagy a Polgármesteri Hivatal előtti közterület 
merült fel lehetőségként. 
Fontos a tájékoztatás, különösen arról, hogy a Szövetkezeten keresztül a háztáji fölösleg is eladható a 
piacon. Tájékoztató anyagok összeállítását a Szövetkezet vállalja. 
Szintén fontos szempont az összhang megteremtése a piacosok és a helyi kereskedők között, hogy a két 
érdek ne ütközzön. Megítélése szerint ez működőképes lehet. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a Szövetkezet által megküldött szerződéstervezetet. A tervezet több 
ponton módosításra szorul. Ismerteti a módosítandó részeket. Az 5. pontban a folyóvíz és a WC a 
Polgármesteri Hivatalban biztosított. A 11. pont esetében olyan módosítást indítványoz, miszerint 
dunabogdányi egyáltalán ne fizessen helypénzt az itteni piacon. A baba-mama ruházat megjelenését 
nem támogatja, van ilyen üzlet a községben. Szükségesnek tartja továbbá a megjelenő termékek, árusok 
körének felsorolását, különös tekintettel arra, hogy a húsáruk esetében a húsboltokban kapható 
termékek ne jelenjenek meg a piacon, csak olyan húsfélék és termékek (pl. vadhús), ami az üzleteinkben 
nem elérhető. 
 
Dr. Hidas András: A turkáló megjelenését nem támogatja, viszont támogatni tudná helyi kézműves 
termékek megjelenését a piacon. 
Az árusok köre esetében jó lenne, ha az Önkormányzatnak beleszólási lehetősége lenne. 
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Spanisberger János: A buszfordulót csak átmenetileg tudja elfogadni, hosszú távon nem szerencsés, 
különösen a nyári időszakban. A Művelődési Ház kertjében kezelhető hosszú távon is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
133/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. a helyi termelői piac 2014. december hónapban heti rendszerességgel a Hajó utca végén lévő 

buszfordulóban tartható meg; 
2. a helyi termelői piac további működését szabályozó szerződés esetében az Önkormányzat 

módosítási indítványait megküldi a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szövetkezetnek, a 
Képviselő-testület a szerződés végleges szövegét a 2015. január havi ülésén tárgyalja. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Szövetkezet értesítésére az 1. pont esetében azonnal 

     a 3. pont esetében: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
6. Napirendi pont: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulással kapcsolatos döntések 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a Társulás által ellátott feladatokat. Az önkormányzati törvény 2014. 
október 12-e után hatályba lépett változásait, továbbá 2014. október 12-i önkormányzati választásokat 
követően a településeken történt változásokat (a 2014. évi önkormányzati választások eredményeként a 
Társulás több tagjánál megváltozott a képviselő személye) szükséges a Társulási Megállapodáson 
átvezetni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

134/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. Napirendi pont: Tájékoztató a Katasztrófavédelemmel való együttműködésről 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirend tárgyalására meghívott Jámbor 
Ferenc tűzoltóparancsnok telefonon tájékoztatta az ülés közben, hogy a Dobogókőn és a Pilisben 
bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények miatt a mai ülésen megjelenni nem áll módjában. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását a 2015. januári ülésére átteszi. 
 
 
8. Napirendi pont: A Dunakanyari Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a Társulás 2014. november 14-én tartott üléséről. Ismerteti a 
Tűzoltóőrs és mentőállomás projekt jelenlegi állását. Három kérdésben szükséges döntést hozni. 
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Egyrészt jóvá kell hagyni a Társulási Megállapodás szövegezésében történt változásokat. Ezek formai 
jellegűek, mivel csupán a Társulás alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása 
módosult. 
Személyi kérdésekben is dönteni kell. A társulási tanács tagjai az előző önkormányzati ciklusban a 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testülete által delegált személyek, a települések polgármesterei 
voltak. Természetesen ez a gyakorlat ebben a ciklusban is követendő. Az önkormányzatoknak a 
polgármesteri delegálásról is dönteni kell. Dönteni szükséges továbbá a Társulás Felügyelő Bizottsági 
tagjairól is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
135/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
DUNAKANYAR Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött 
Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Társulási Tanácsába Schuszter 
Gergely polgármestert delegálja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

136/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
DUNAKANYAR Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött 
Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 2011. július hó 21. napján kelt 
Társulási megállapodásának módosításához hozzájárul. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törzskönyvi jogi 
személyek alaptevékenységének besorolására használt kódok a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről kiadott 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet szerinti módosulások miatti adatváltozással összefüggésben szükségessé vált a 
Társulási megállapodás módosítása.  
 
A fentiek értelmében a Társulási megállapodás 4.4. pontja – a Társulás alaptevékenysége – törlésre 
kerül és helyébe lép: 
 
„4.4. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

  

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek 

A Társulás, amely önállóan működik és gazdálkodik, az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.” 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
137/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
DUNAKANYAR Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött 



 8 

Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) Felügyelő Bizottsági tagjának 
Oláh Józsefnét (lakcím: 2000 Szentendre, Liliom u. 9., e-mail: olah.judit@dunabogdany.hu; tel: 
26/391-025) választja meg és delegálja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

9. Napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2015. évi nyomtatásának megrendelése 
 
Dr. Németh József: Ismerteti beérkezett ajánlatokat. Az ajánlatok kiértékelése alapján az újság 2015. 
évi nyomdai előállítására – az idén is az újság nyomtatását végző – Spori Print Vincze Kft. ajánlata a 
legkedvezőbb. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

138/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Bogdányi Híradó 2015. évi lapszámainak 1400 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI 
Print Vincze Kft.-vel köt szerződést 44,20 Ft + ÁFA / db (összesen: 61.880,- Ft + ÁFA / 12 
lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10. Napirendi pont: A 2015. évi községi naptár nyomtatás megrendelése 
 
Dr. Németh József: Ismerteti beérkezett ajánlatokat. 
 
Rácz Balázs: A két legalacsonyabb árú ajánlat között nincs érdemi különbség, ezért – tekintettel a 
naptárat és az újságot a korábbi években is nyomtató céggel való jó együttműködésre és pozitív 
tapasztalatokra – javasolja a Spori Print Vincze Kft.-től a naptár nyomtatás megrendelését. 
 
Bánáti Bence: Tájékoztatást ad a naptár programegyeztetéséről, az éves program összeállt, a naptárba 
szereplő képek kiválasztása két napon belül megtörténik. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

139/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
2015. évi naptár 1300 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft.-vel köt 
szerződést 121,- Ft + ÁFA / db (összesen: 157.300,- Ft + ÁFA / 1300 db) vállalási áron vállalási 
áron, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11. Napirendi pont: Informatikusi feladatok ellátása 
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Schuszter Gergely: Az Önkormányzat és a Hivatal informatikusi feladatainak ellátása éves szerződés 
keretében történt. A szerződés 2014. december 31. napján lejár, javasolja a munka elvégzésére pályázat 
kiírását a helyi újságban. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

140/2014. (XII. 1.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 

Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal informatikusi / rendszergazdai feladatok 
2015. január 1. napjától történő ellátására vállalkozási szerződés keretében pályázatot ír ki, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati felhívás megszövegezésére és 
megjelentetésére. 
 

2. A Képviselő-testület az informatikusi / rendszergazdai feladatok 2015. január 1. napjától 
történő ellátására kiírt pályázat elbírálására – átruházott hatáskörben – felhatalmazza a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
12. Napirendi pont: Önkormányzati gépjárműparkról kimutatás 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti és tájékoztató jelleggel kiosztja az önkormányzati gépjárművekről 
készített kimutatást. A téma részletes tárgyalását kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságtól. 
 
 
13. Napirendi pont: A tanuszoda és az iskola felmérés 
 
Schuszter Gergely: Az iskola igazgatója, Spanisberger János képviselő és Kovács András tervező 
felmérték a tornacsarnokot és az iskola épületét. A tornacsarnok üvegtégla falai esetében úgy tűnik, 
statikai probléma nincsen, vandalizmus miatti sérülések vannak. Az iskola épület nyílászáró felmérése 
szükséges a költségvetés tervezéséhez. 
A tanuszoda külön kerül felmérésre. Itt a kazán kijavítása megtörtént, ez a Kft. kiadása. A légtechnika is 
átvizsgálásra került. 
Az iskola udvar tervezéséhez a geodéziai felmérés rendelkezésre áll. Elvi döntés szükséges ahhoz, hogy 
ezt elindítsuk, és a jövő évi költségvetésbe az iskola udvar és környezete tervezése bekerüljön. Ez 
nagyságrendileg 500 e Ft és 1 M Ft közötti összeg. A régi étkező épület hasznosításából fedezhető 
lenne. Tudomása szerint az iskola alapítványa is hozzájárulna a kiadásokhoz. 
 
Spanisberger János: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban a költségvetés 
tervezéséig előkészíthető a téma, alapítványi és igazgatói részvétellel. 
 
 
14. Napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
A hosszabb közfoglalkoztatás 2014. december 1-től 2015. február 28-ig tart. A központi finanszírozás 
ezúttal csökken az eddigiekhez képest, és 70 %-os lesz. Erre tekintettel a költségvetési egyensúly 
érdekében felül kellett vizsgálni a létszámokat, melynek következtében két személy esetében nem 
hosszabbítottuk meg a szerződést, míg az orvosi rendelő takarítását végző bekerült a 
közfoglalkoztatásba. Összesen 9 fő vesz részt ebben a három hónapban a programban. 
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Az ún. téli keretében pedig három dunabogdányi személy vesz részt a Munkaügyi Kirendeltség által 
szervezett képzéseken, ez a program 2014. december 1-től 2015. március 31-ig tart. 
 
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság erdészével bejárást tartottunk a Duna parton, az ott lévő fák 
felmérése megtörtént a legkritikusabb szakaszon, és jelölésre kerültek a fák a következők szerint: 
kivágandó, a következő 5 évben kivágásra kerülő, formázandó. 
 
Bejelentette, hogy Liebhardt András, a Művelődési Ház igazgatója fizetés nélküli szabadságáról 
visszatér, és 2015. január 1-től elfoglalja álláshelyét. 
 
 
15. Napirendi pont: Egyebek 
 
a) Polgárőrség szervezése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az eddigi fejleményeket. A polgárőrség új alapokon szerveződne, a 
pénzügyi kidolgozása folyamatban van. Szigetmonostoron jól működő szervezet van, ez mint 
ernyőszervezet működik, ennek tagozata lenne a dunabogdányi. Ennek a konstrukciónak az előnye, 
hogy az adminisztratív terheket leveszi rólunk. Jövő év áprilisától indulhat el a polgárőrség, a mezőőr 
addig van állományban. A toborzást addig kell megtenni, 10-15 fős állományra van szükség. 
Felvetette a defibrillátor elhelyezését a polgárőrség majdani irodájában, illetve az állomány felkészítését 
a használatára. 
 
b) Hajó utcai ELMŰ-transzformátor ügye 
 
Bánáti Bence: Ismerteti az eddigi fejleményeket. Az ügy rendezéséhez az ELMŰ illetékeseivel 
helyszíni egyeztetés összehívását látja indokoltnak. 
 
c) 2015. évi pünkösdi fesztivál 
 
Schuszter Gergely: Megítélése szerint a pünkösdi fesztivált más alapokra kell helyezni. A 2015. év 
speciális abból a szempontból is, hogy a fő cél a Művelődési Ház kert kialakítása a 25 éves 
testvértelepülési évfordulóra. Erre tekintettel a 2015. évben a pünkösdi fesztivál helyett a Művelődési 
Ház kert kialakítására támogató bál kerülne megrendezésre. 
 
d) A Rapid Kft. (Spáth Vilmos) telekvásárlási ügye 
 
A 15/d. 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 22:20 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


