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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-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 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
 
Schuszter Gergely: köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat. Javaslatot tett a tárgyalási sorrend módosítására akként, hogy a zárt 
ülésre tervezett napirendek tárgyalására az ülés végén kerüljön sor. Sürgősségi indítványként kérte 
napirendre tűzni a Dunabogdány 990/1 és 990/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló megállapodás jóváhagyását, valamint a Döntés az LZP-048 forgalmi rendszámú Opel 
Corsa gépjármű értékesítéséről tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
tárgyalási sorrend megváltoztatásával és a kiegészítéssel együtt. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának előkészítése 

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

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
4. A 2015. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői számára 
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 

 
5. Az LVX-982 forgalmi rendszámú Mercedes tehergépjármű hasznosítása, az önkormányzati 

gépjárműpark helyzete 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
6. Közútkezelői hozzájárulás telek alakításához (Kossuth L. u. 56., 1175 hrsz.) 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
7. A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
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Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
9. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
11. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Rácz Balázs elnök 
 

12. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsága 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Dr. Hidas András elnök 

 
13. Döntés az LZP-048 forgalmi rendszámú Opel Corsa gépjármű értékesítéséről 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
14. Dunabogdány 990/1 és 990/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló megállapodás jóváhagyása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

15. Döntés a Dunabogdány 0161/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
16. Tóth András vételi ajánlata az 2549/1 és 2550/1 hrsz. telkekre, döntés az ingatlanok művelésből 

való kivonásáról 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményekkel egyeztetésre került a 
tervezet, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta. 
 
Oláh Józsefné: Részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek egymástól a helyi 
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek (óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal) költségvetési bevételei és 
költségvetési kiadásai. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi 
önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is. 
A 2014. évtől irányadó számviteli szabályok értelmében a rovatrend és kormányzati funkció szerinti 
költségvetés összeállítás történik. 
A feladatfinanszírozás keretében a 2015. évi állami támogatás 167.355 e Ft, amely a polgármesteri 
hivatal működéséhez, a település-üzemeltetéshez (közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterület-
gondozás), egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, továbbá az óvoda fenntartásra, 
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közétkeztetés címén, valamint a közművelődési feladatok ellátására, illetve szociális kiadások 
finanszírozására fordítható. A helyi adókból tervezett bevételek a 2014. évi tényadatokon alapulnak, 
107.000 e Ft saját bevétellel számol a költségvetés tervezete. 
A kiadások körében kiemelte, hogy jelentős rész a személyi juttatások 119 M Ft összeggel (49 fő 
bérkiadásai). A dologi kiadásokra 112.000 e Ft szerepel, ezzel a működés minden intézménynél 
biztonságos legyen. A Vízmű Kft. közfeladat ellátására 22 M Ft összeg került a tervezetbe. A tavalyi 
évhez hasonlóan a civil szervezetek támogatására a költségvetésbe csak egy keretösszeg kerül, az egyes 
konkrét támogatások meghatározása pedig főszabály szerint pályázat alapján egyedi döntéssel történik. 
A beruházás, felújítás körében 31,7 M Ft a tervezet szerint felhasználható összeg. Hiteltörlesztésként az 
iskolai étkező építéséhez felvett hitel éves törlesztő részlete szerepel, ez 2,1 M Ft. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a tervezett beruházások, felújítások körét. Beruházásokra 4,2 M Ft, 
felújításra 27,5 M Ft összeget tervezünk. Felsorolja az egyes tételeket. 
Elengedhetetlenné vált az általános iskola épülete egyik szárnyának a teljes nyílászáró cseréje (7 M Ft), 
tervezési költséget irányoztunk elő az iskola környezetének, udvarának rendbetételének céljából (1,5 M 
Ft). Ez az iskola felső kerítésétől egészen a polgármesteri hivatal hátsó kerítéséig terjed. 
Az általános iskola régi, hosszú épülete tetőtéri beépítésének tervezése is szerepel a kiadások között 500 
e Ft összeggel, a jelenlegi tanterem mennyiség nem elegendő és a zenetanítás keretein is tudnánk ezzel 
segíteni. Terveknek már csak azért is rendelkezésre kell állniuk, mert ez bármilyen pályázat esetében 
elengedhetetlen. 
Az orvosi rendelő esetében nyílászáró csere, továbbá vizesblokk felújítás és burkolás a terv, 6, 2 M Ft 
összegben. 
Az utak, járdák felújítására 2,1 M Ft szerepel a tervezetben. 
A Művelődési Ház kertjének rekonstrukciójára 4,3 M Ft szerepel. 
 
Rácz Balázs: Előzetesen a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megismerte 
és véleményezte a javaslatot, különös tekintettel az idén tervezett fejlesztések, beruházások körére és 
azok költségeire. Ismerteti a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntését. A 
Bizottság – az általa tett javaslat figyelembe vételével – elfogadásra javasolta a 2015. évi költségvetést. 
Elmondta, hogy a Bizottság javaslata szerint a tervezetben az orvosi rendelő vizesblokk felújítási és 
burkolási munkákra szánt 3,1 M Ft-t utak kátyúzására, felújítására kerüljön át. 
 
Schuszter Gergely: Támogatja a javaslatot, ennek figyelembe vételével véglegesítik a költségvetési 
rendelet tervezetet, melyről a Képviselő-testület 2015. február 23-án dönt. 
 
 
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának előkészítése 
 
Schuszter Gergely: A Képviselő-testületnek a megalakulásától számított hat hónapon belül a 
megbízatása idejére szóló gazdasági programot kell megalkotnia. Javasolja külső szakértő cég bevonását 
és megbízását a ciklusra szóló gazdaságfejlesztési stratégia elkészítésére. Ez egy komplex dokumentum, 
melynek szerepe, hogy a teljes ciklusra meghatározza a stratégiai célokat, fejlesztéseket és a 
végrehajtásukhoz szükséges intézkedéseket, emellett folyamatos párbeszéden alapul, összefogja, segíti a 
helyi vállalkozók, civil szervezetek csoportjait, bevonja őket az önkormányzati stratégia formálásába. 
 
Rácz Balázs: Előzetesen a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megismerte 
az ajánlatot. A Bizottságban vegyes összkép alakult ki, hogy mennyire tud hatékony lenni, amit 
összeállítanak, ajánlanak. Személy szerint fontosnak tartaná hosszú távú stratégia összeállítását szakértő 
részvételével. Javasolja, hogy a referenciában szereplő települések felkeresésével azok konkrét 
tapasztalatait kérjük be. 
 
Rokfalusy Balázs: Egyetért a referenciák megszondázásával, tekintettel arra, hogy nem kis összegről 
van szó. 
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Dr. Hidas András: Érdemes lenne egy külső, szakértői szemmel végignézni a falut, és így összeállítani 
a ciklusprogramot. 
 
Schuszter Gergely: Van kockázata a megbízásnak, de személy szerint nyitott egy ilyen segítségre. A 
környező településekről kapott információk alapján véleménye szerint a cég által összeállítandó 
dokumentum alkalmazható lesz. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
9/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 
gazdaságfejlesztési stratégia elkészítésére a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.-től (1026 
Budapest, Érmelléki u. 9.) kapott 750.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a megbízási díj 
fedezetének 2015. évi költségvetésbe történő betervezéséről. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az 1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében a 2015. évi költségvetés elfogadásának 
ideje 

 
 
3. 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 kellett végezni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
10/2015. (II. 9.) 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 

 
 
4. napirendi pont: A 2015. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2015. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. A célok 
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi 
előírásokat, az abból eredő 2015. évre vonatkozó feladatokat, valamint az Önkormányzat 
vonatkozásában a Képviselő-testület már elfogadott rendeleteit és határozatait, az ezekből megalkotott 
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szabályzatokat és eredő feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb államigazgatási/hatósági 
feladatait. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
11/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri 
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2015. 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 munkaköri leírásban szereplő feladatok végrehajtása; 
- a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása, a költségvetési források célszerű, takarékos 

felhasználása, a likviditás fenntartása; 
- közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi 

pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő 
előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai 
megalapozásában, a döntések folyamatos, határidőre történő végrehajtása; 

- a bizottsági előterjesztések határidőben történő előkészítése, a döntések folyamatos, 
határidőre történő végrehajtása; 

- a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi 
változásoknak megfelelően; 

- az új számviteli rendszer zökkenőmentes alkalmazása az önkormányzat és az intézmények 
könyvvitelében; 

- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése; 
- átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére javaslattétel; 
- az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévőségek, adóhátralékok csökkentése, 

azok kiemelt kezelése; 
- 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, a szakszerűség, következetesség és 

hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát 
közigazgatás fenntartása. 

- pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában 
aktív közreműködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és 
a pályázati támogatásokkal való elszámolás, az előírt kötelezettségek határidőben történő 
teljesítése; 

- a közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerű megszervezése, 
a lehetőségek maximális kihasználása. 

 

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

 
 
5. napirendi pont: Az LVX-982 forgalmi rendszámú Mercedes tehergépjármű hasznosítása, az 
önkormányzati gépjárműpark helyzete 
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Schuszter Gergely: A témát két alkalommal is tárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság. A tárgyalások eredményeként kialakult a mindkét fél számára elfogadható 
javaslat, miszerint a pályázó Imperial-Bau Kft. üzemeltetésébe kerül a gépjármű, mely a téli időszakban 
a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatokhoz a szükséges időben sofőrrel együtt 0-24 órában az 
Önkormányzat rendelkezésére áll, továbbá árvíz esetén is a szükséges védekezési munkálatok során, 
éves szinten 40 nap erejéig. Az üzembentartó használati díjat fizet (400.000,- Ft / év), az önkormányzati 
igénybevétel díja napi 10 eFt. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Volkswagen Transport kisbuszt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tulajdonba átveszi 2015. március 1-től, az újabb Mercedes kisbuszt szintén 2015. 
március 1-től a Dunabogdányi Sport Egyesület üzemben tartásába kerül, a régebbi Mercedes kisbusz 
esetében a FAKULT Egyesülettel a tárgyalások még zajlanak. Jó lenne egységes feltételek szerint átadni. 
 
Rokfalusy Balázs: Véleménye szerint más feltételrendszerben működnek az üzemeltetők, továbbá a 
gépjárművek állapota között is különbségek vannak. A FAULT esetében az Önkormányzattal kötött 
megállapodásba kellene a gépjármű kérdését rendezni. 
 
Rácz Balázs: Fontos, hogy létrejöjjön az egyezség a FAKULT-tal ebben a kérdésben is. 
 
Bánáti Bence: Elképzelhetőnek tartja, hogy bizonyos összegű támogatásban részesüljön a FAKULT 
Egyesület a javítási, karbantartási költségekhez. Véleménye szerint jobb gazdái lennének a gépjárműnek, 
következetesebb hozzáállással kezelnék, amennyiben üzemben tartásra átkerül és a felelősség is az övék. 
 
Schuszter Gergely: A cél az, hogy a határokat tisztázzuk, legyen a járműnek gazdája, lehetőleg ott, ahol 
a használat is felmerül. Cél az is, hogy minél hosszabb ideig legyen még használható a kisbusz, 
biztonságos állapotban. Fix összegű hozzájárulást el tud képzelni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
12/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező LVX-982 forgalmi rendszámú Mercedes tehergépjárművet az 
Imperial Bau Kft. (2023 Dunabogdány, Arany J. u. 8.) használatába adja. 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja 
az Önkormányzat és az Imperial Bau Kft. (2023 Dunabogdány, Arany J. u. 8.) között kötendő 
gépjármű használatba adási szerződést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
6. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás telek alakításához (Kossuth L. u. 56., 1175 hrsz.) 
 
Dr. Németh József: Ismertette a kérelmet. A kérelem a Kossuth L. u. és a Petőfi S. u sarkán épülő 
ingatlan villamos energia ellátására irányul, az utak alatt átfúrással végzik a földkábel elhelyezését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

13/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1174 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és 
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tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, 1175 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia 
ellátásához - a csatolt SE-PLAN-D szám: 11079/2015. munkaszámú - műszaki tervdokumentáció 
(készítette: ELMŰ Hálózati Kft.) alapján. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
7. napirendi pont: A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása 
 
Schuszter Gergely: A települési főépítész szerződése évente kerül megújításra, javasolja a 2015. évi 
szerződés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

14/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 

főépítészi feladatok ellátásával 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre G-Studió 
Bt.-t (Gubán Sándor, 2011 Budakalász, Jókai M. u. 56.) bízza meg 80.000,- Ft / hó megbízási 
díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a megbízási díj 
fedezetének 2015. évi költségvetésbe történő betervezéséről. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az 1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében a 2015. évi költségvetés elfogadásának 
ideje 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Megtörtént a Tanuszoda és a Sportcsarnok épülete állapotának felmérése, két árajánlatot várunk. 
 
Tájékoztatást adott a Dunakanyari Önkormányzati Társulás legutóbbi üléséről, a Tahi tűzoltóőrs 
projekt állásáról, a megvalósítás bizonytalan. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Tahi orvosi ügyelet 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

15/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád 
összevont orvosi ügyelet szolgálatának ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítását a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő dokumentum 
aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) Fakivágás ajánlatok 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a két ajánlatot. A visszametszésre csak az egyik cégtől érkezett ajánlat, 
míg a 3 db veszélyes fa kivágására az alacsonyabb ellenszolgáltatást kérő cég ajánlatát javasolja 
elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

15/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat két db Duna-parti veszélyes és visszametszésre kijelölt nyárfa (buszfordulóban, 
strandon a zuhanyzó mellett) visszametszési munkáinak elvégzésére az InfLoW 2000 Hungary 
Kft.-vel (1141 Budapest, Szugló u. 82.) köt szerződést 165.000,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói 
díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat három db Duna-parti veszélyes és kivágásra kijelölt fa kivágási munkáinak 
elvégzésére a Forester Szolgáltató Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Elekfi J. u. 8.) köt szerződést 
300.000,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel 
kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. és 2. 
pontban szereplő vállalkozói díjak fedezetének 2015. évi költségvetésbe történő betervezéséről. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében a 2015. évi költségvetés elfogadásának 
ideje 

 
 
10. 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 2015. évi szabadságomnak 4/5-öd 
részét (31 nap) a melléklet szerint március, szeptember és december hónapban ütemezem, a szabadság 
fennmaradó részét eseti jelleggel a szükségessége felmerülésekor veszem igénybe. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

16/2015. (II. 9.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester 
2015. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
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2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
11. napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2015. évi munkatervéről 
 
Rácz Balázs: Ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkatervét. 
 
 
12. napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. évi munkatervéről 
 
Dr. Hidas András: Ismerteti a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkatervét. 
 
 
13. napirendi pont: Döntés az LZP-048 forgalmi rendszámú Opel Corsa gépjármű értékesítéséről 
 
14. napirendi pont: Dunabogdány 990/1 és 990/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyása 
 
15. napirendi pont: Döntés a Dunabogdány 0161/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról 
 
16. napirendi pont: Tóth András vételi ajánlata az 2549/1 és 2550/1 hrsz. telkekre, döntés az 
ingatlanok művelésből való kivonásáról 
 
A 13-16. 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 23:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


