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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 12-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: 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, a
sürgősségi indítvánnyal együtt.
Napirendi pontok:
Napirendek tárgyalása előtt: eskütétel
1.

Tájékoztató a Katasztrófavédelemmel való együttműködésről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Iskolaudvar koncepció
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Beszámoló a helyi adóztatásról, a 2015. évi költségvetés tervezése – menetrend, adatok
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

5.

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

6.

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Informatikusi feladatok ellátása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Az LPC-743 forgalmi rendszámú Mercedes tehergépjármű hasznosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Felcsút község önkormányzatának csatlakozási
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

kérelme

a

Duna-Vértes

Regionális
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10. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
A napirendek tárgyalása előtt Liebhardt András külsős bizottsági tag a Képviselő-testület előtt leteszi az
esküt és aláírja az esküokmányt.
Schuszter Gergely: Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Előolvassa az eskü
szövegét, Liebhardt András bizottsági tag utána ismétli, majd az eskü letétele után az esküokmányt
aláírja.
„Én , ……………….. (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tag
tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
1. Napirendi pont: Tájékoztató a Katasztrófavédelemmel való együttműködésről
Schuszter Gergely: Köszönti Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnokot.
Jámbor Ferenc: Bemutatkozó tájékoztatást ad a Szentendrei Tűzoltóság helyzetéről, a rendelkezésükre
álló eszközökről és tevékenységükről, feladataikról műszaki mentés és a tűzvédelem területén az új
képviselő-testület részére.
A Dunabogdánynak katasztrófavédelmi szempontból kiemelten fontos, az árvíz idején kieső – és így a
mentést is akadályozó – transzformátor áthelyezésének ügyében hatósági segítséget ajánlott, hasonlóan
a veszélyessé vált dunaparti fák ügyében tett erőfeszítésekhez.
A Tűzoltóság a Katasztrófavédelem egyik egységeként az árvizek alkalmával is részt vesz a védelmi és
helyreállítási munkákban. Településünk esetében sürgősen megoldandó a Hajó utca végén lévő ELMŰtranszformátor ügye, amit árvíz esetén lekapcsolnak. Emiatt pedig egyrészt megszűnik a falu déli részén
a közvilágítás épp a legkritikusabb védekezési időszakban, továbbá megszűnik a szennyvízelvezetés is, a
szennyvizet az Árpád utcánál lévő aknából szivattyúzással juttatják ilyenkor a Dunába. Ebben az ügyben
az Önkormányzat a Katasztrófavédelemmel közösen keres végeleges megoldást, adott esetben szükség
szerint hatósági jogkörben. Ennek érdekében az Önkormányzat a Katasztrófavédelem és a szolgáltatók
(a DMRV és az ELMŰ) részvételével január második felében helyszíni tárgyalásra és bejárásra kerül sor.
Tájékoztatást ad a Tahiban tervezett tűzoltóőrs szakmai indokairól és a projekt állásáról.
2. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. II. félévi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja a szót a tájékoztató megtartásához.
Herr Tamás: Ismerteti a második félév programjait, az augusztusi búcsú keretében nemzetiségi nap
volt, augusztus 24-én megemlékezést tartottak a dunabogdányi kitelepítés emléknapjához igazodva,
megtartották a hagyományos Márton napi felvonulást, illetőleg német nyelvű színdarab került
bemutatásra a nemzetiségi délutánon november 5-én.
Beszámolt az őszi választásokról és annak eredményeiről: Az október 12-ei választást követően 2014.
október 22. napján tartotta alakuló ülését a települési nemzetiségi önkormányzat, ezt követően 2014.
november 7-ei ülésükön az iskola és az óvoda nemzetiségi pedagógusai részvételével az együttműködés
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lehetőségeiről tárgyaltak. A közmeghallgatásra 2014. november 15-én került sor. Lakatosné dr. Schilling
Dorottya tagja lett az országos, Herr Tamás pedig a megyei német önkormányzatnak.
3. Napirendi pont: Iskolaudvar koncepció
Schuszter Gergely: Szükséges az intézménnyel egyeztetett – kerttervezői szakmai hátteret is bevonó –
udvartervezés. A fejlesztést a volt napközi telkének eladásából, önkormányzati és iskola-alapítványi
forrásból tartja fedezhetőnek, természetesen az estleges pályázati lehetőségeket is figyeljük. A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta a témát.
Rácz Balázs: Ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
tárgyaltakat. Az iskola részéről kérték az udvarral kapcsolatos elképzelések, szükséges funkciók
összeállítását, továbbá az iskolában a legfontosabb teendők, hiánylista összeállítását.
Spáthné Faragó Éva: Ismerteti a Képviselő-testületnek összeállított levelét. Az iskolaudvar
tervezéséhez három fő funkciót tart szükségesnek: sportudvar, játék-és pihenőtér, közösségi tér
rendezvényekhez, ünnepségekhez.
Schuszter Gergely: Képviselő-testületi felhatalmazást kér az iskolaudvar tervezésének elindításához.
Amennyiben ezt megkapja, júniusra elkészülhet a munkaanyag.
Az új épületben szükséges a nyílászárók cseréje, a két oldalon azonos számú ablakról van szó (8-8),
valamint a folyosó végén egy elég nagy felületről. Az idei költségvetés tervezése során erre ajánlatkérés
történt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
1/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvara és környezete
rendezésének tervezési munkáira ajánlatot kér, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tervezési
és előkészítési folyamat elindítására, további folytatására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról, a 2015. évi költségvetés tervezése – menetrend,
adatok
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a 2014. évi adóbevételekről. Az adóbevételek növekedtek, a
tervezetthez képest 16 MFt-tal több helyi adó folyt be, összesen 108,4 M Ft.
Ismerteti a 2015. évi költségvetés tervezés, előkészítés menetrendjét, a költségvetés benyújtásának
határideje: 2015. február 15. napja. Ismerteti az idei állami feladatalapú támogatás kimutatást.
5. Napirendi pont: Helyi termelői piac további működésével kapcsolatos döntés
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad arról, miszerint a piac jelenlegi üzemeltetőjével megállapodtak
abban, hogy jelenlegi helyén és formájában március végéig működik a piac. Közben elindul egy
szervező munka, amelynek eredményeként a tervek szerint március 28-ától új helyszínen, a
Polgármesteri Hivatal előtt és udvarában, illetve új időpontban, szombat délelőttönként nyílna meg a
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piac. A cél annak előmozdítása, hogy a piac egyben egy közösségi-társadalmi esemény is legyen, ahol
több bogdányi árus jelenik meg és ahová a helyiek is nagyobb számban térnek be.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
6. Napirendi pont: A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Dr. Németh József: Ismerteti a munkaterv tervezetét. A Képviselő-testület rendes üléseire főszabály
szerint a hónap második hétfőjén kerül sor.
Bánáti Bence: Kéri, hogy a szeptemberi ülés időpontját szeptember 7-re módosítsák.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot, a
módosítással együtt.
2/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselő-testület 2015. 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 2015. évi munkatervét, amelyet –
tájékoztatásul a Képviselő-testület februári ülésére terjesszenek elő.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont: Informatikusi feladatok ellátása
Schuszter Gergely: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a feladat ellátására
beérkezett pályázatokat részletesen megtárgyalta 2014. december 22-én tartott ülésén, és úgy döntött,
hogy első helyen Kiss László (2023 Dunabogdány, Hunyadi u. 4.) pályázóval, második helyen pedig G.
Szalai István (2022 Tahi, Szentendrei út 143.) pályázóval kezdje meg az Önkormányzat a
szerződéskötési tárgyalásokat. Kiss László vállalkozási szerződés keretében havi 40.000,- Ft díjazás
mellett vállalja a feladat ellátását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
3/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatok ellátására kiírt
pályázat eredményeként a feladat ellátásával a G & B Construct Kft.-t (a feladatot teljesítő
személy: Kiss László) bízza meg, havi 40.000,- Ft díjért.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a G & B Construct Kft.
(2023 Dunabogdány, Patak u. 3.) között kötendő Vállalkozási szerződést, egyúttal felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: Az LPC-743 forgalmi rendszámú Mercedes tehergépjármű hasznosítása
Schuszter Gergely: Felkéri Rácz Balázst, hogy ismertesse a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.
Rácz Balázs: A Mercedes tehergépjárműre meghirdetett pályázat esetében az értékesítést nem
támogatta a Bizottság, a teherautó üzemeltetésére benyújtott ajánlat kapcsán a bizottsági álláspont az
volt, hogy a használatba adás díj fizetés ellenében történjen, az amortizáció ne jelentkezzen az
Önkormányzatnál, az önkormányzati igénybe vétel pedig elszámolás keretében.
Spanisberger János: Egyetért azzal, hogy amennyiben az üzembentartó saját céljaira használja a
járművet, akkor fizessen az Önkormányzatnak, illetve év végével készüljön elszámolás.
Dr. Hidas András: a saját célú használatra indokoltnak tartaná valamilyen kikötés szerződésbe történő
beépítését. Kiemeli, hogy a karbantartás finanszírozása az üzembentartó költsége lenne.
Schuszter Gergely: Véleménye szerint fő szempont a biztonság, a szóban forgó tehergépjármű az
önkormányzati utak hó-és síkosság-mentesítése során lát el feladatot, az új üzembentartó 0-24 órában
sofőrrel állna rendelkezésre. Megítélése szerint ebben az esetben ez fontosabb szempont, mint a
haszonszerzés.
Szerződéstervezetet készít a Hivatal, az alapján megkezdődnek a szerződéskötési tárgyalások a Kft.-vel,
és a képviselők részéről is várja az észrevételeket, módosító indítványokat a tervezettel kapcsolatban.
9. Napirendi pont: Felcsút község önkormányzatának csatlakozási kérelme a Duna-Vértes Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Bánáti Bence: Beszámolt a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a
2014. december 3-án tartott ülésén történtekről. A Tanács ekkor döntött arról, hogy elfogadja Felcsút
csatlakozási szándékát a Társuláshoz. Ennek értelmében minden tagönkormányzat Képviselőtestületének meg kell hozni a támogató jellegű határozatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
4/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2)
bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott határozatával hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét
követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként
csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
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10. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Napelemes kandeláber telepítésével foglalkozó cég képviselőjével folytatott tárgyalást. Bizonyos
helyeken ilyen közvilágítás kialakítása elképzelhető lenne. Telepítése nem igényel építési hatósági
engedélyt, a cég 5 éves garanciát vállal a főalkatrészekre, rövid idő alatt telepíthető (földmunka,
betonozás, telepítés), 25 méterenkénti elhelyezés biztosítja a fényátfedést, élettartama 15 év folyamatos
működést biztosít.
Visegrádon került sor az EuroVelo 6 projekttel kapcsolatban egy polgármesteri fórumra, ahol az érintett
polgármesterek a projekt tájékoztatón elmondottak összefoglalásaként zárónyilatkozatot írtak alá és
együttműködési megállapodást fogalmaztak meg.
Puhl Antal és Dajka Péter építészekkel sor került a Tanuszoda, a település egyik kapuját jelentő
bányahíd környéke bejárásra, továbbá tárgyalást folytattak az új óvoda épület tervezése, bővítése
ügyében.
Rendőrségi-közlekedésbiztonsági bejárásra került sor több problémás közlekedési helyzet kapcsán:
Iskola utca, Petőfi Sándor utca – Hegyalja utca – József Attila utca forgalom irányítás az Általános
iskola környékén reggelente kialakuló helyzet miatt; a Petőfi Sándor utcai buszmegállónál sárga villogó
elhelyezése; Arany János utcánál átkelő kialakítása járdaszigettel; az Óvoda utca – József Attila utca:
parkolók kialakítása, felfestése; buszforduló parkolás kérdése, az Árpád téren parkolók kialakítása.
A belterületi vadkárok elhárítása érdekében az elmúlt évben már intézkedett az Önkormányzat íjjal
vadászók megbízása iránt. Ezt az idei évben is tervezzük, az íjászok képviselőjével a szükséges
előkészítést elvégeztük, a rendőrhatósági engedélyeztetést követően megkezdik a kért okozó vadak
elejtését.
Idén lecserélésre kerül a közvilágítás, előreláthatólag március-április hónapban. Ennek költségeit a
LED-es világítótestek energiatakarékosságából fakadó költségcsökkenésből fedezik, 7 évig a jelenlegi ár
fizetésével.
11. Napirendi pont: Egyebek
a) Gépjárműpark
Schuszter Gergely: Ismerteti a gépjárművek fenntartási költségeit. Javasolja, hogy a három kisbuszt az
Önkormányzat ajánlja fel az azt használó szervezeteknek (FAKULT, Dunabogányi Sportegyesület,
Német Nemzetiségi Önkormányzat) térítésmentesen, akik üzembentartói lennének a járműveknek, a
fenntartási költségek viselésével együtt. Az Opel Corsa eladásra javasolja.
A Képviselő-testület a határozati javaslat 1., 2. és 3. pontját 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a
határozati javaslat 4. pontját 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
5/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MCB-375
forgalmi rendszámú Mercedes kisbuszt üzembentartói szerződés keretében térítésmentesen
felkínálja az azt jelenleg is használó Dunabogdányi Sport Egyesület részére azzal, hogy az
üzemeltetés valamennyi költségét az Egyesület viseli.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LPC-741
forgalmi rendszámú Mercedes kisbuszt üzembentartói szerződés keretében térítésmentesen
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felkínálja az azt jelenleg is használó Fiatalok a Kultúráért (FAKULT) Egyesület részére azzal,
hogy az üzemeltetés valamennyi költségét az Egyesület viseli.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MCB-354
forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter kisbuszt üzembentartói szerződés keretében
térítésmentesen felkínálja az azt jelenleg is használó Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Dunabogdány részére azzal, hogy az üzemeltetés valamennyi költségét a Nemzetiségi
Önkormányzat viseli.
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az
1-3. pontban felsorolt szervezetek valamelyike a felkínált gépjármű fentiek szerinti használatát
nem vállalja, úgy az Önkormányzat az adott gépjárművet eladásra meghirdeti.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szervezetek értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
6/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LPC-048
forgalmi rendszámú Opel Corsa típusú személygépjárművet eladásra meghirdeti.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
b) Kossuth L. utca járdaszakasz építés ajánlatkérés
Schuszter Gergely: Ismerteti a Kossuth L. utca járdaszakasz viacolor burkolattal való ellátására bekért
ajánlatot. A József A. utcától a Figyel Rám! Egyesület új épületéig tartó szakaszról lenne szó. A
költségvetés tervezése során javasolja annak megfontolását, hogy ezt a beruházást az idei költségvetésbe
tervezze be az Önkormányzat. Az érintettek, vállalkozók esetleges bevonását, költségviselését körbe kell
járni.
c) Fejlesztési javaslatok
Schuszter Gergely: Kéri, hogy a költségvetés tervezéséhez a képviselők állítsák össze javaslataikat és
küldjék meg, hogy a tervezés során lehetőség szerint figyelembe vehetők legyenek.
Kéri továbbá, hogy az 5 éves gazdasági program elkészítését, ahhoz külső szakértő bevonását a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tűzze napirendjére. Ismerteti és kiosztja a
VANIN Kft. ajánlatát.
d) Hó eltakarítás tapasztalatai
Schuszter Gergely: Az új hóeltakarítási terv szerint megtörtént az első munkavégzés. Megköszöni a
visszajelzéseket, észrevételeket, melyek a különböző fórumokon érkeztek. Ezeket kiértékelték és a
szükséges változtatásokat megteszik.
e) Óvoda fűtés javítási munkái
Gräff Albertné: Az Óvoda épületében az irodahelyiségekben fűtési problémák vannak, melynek
kiküszöböléséhez nagyobb tágulási tartályt kell beépíteni, valamint radiátorok felszerelése szükséges. A
becsült költség 180-200 eFt.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
7/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda fűtési rendszerének az irodahelyiségekben szükségessé vált javítási munkáit
elvégezteti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérésre és azt követően a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
f) Bogdányi rendezvénytér kialakítás
A 11/f) 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 23:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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