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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 18-án 
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. Jelzi, hogy az Egyebek napirendben egy zárt ülésen 
tárgyalandó ügy napirendre tűzését kéri. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A Bogdányi Híradó 2016. évi nyomtatására kötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A FAKULT Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Az Öregkálvária utca szélességének felülvizsgálata – HÉSZ módosítás kezdeményezése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

6. A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői számára 
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 

 

7. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 

 

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

 

9. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. A Dunabogdány 850/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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11. Láng Endre beruházási kérelme 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

12. A 2016. évi Leutenbach-i látogatás 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost, majd megadja neki a 
szót. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményekkel egyeztetésre került a tervezet, 
valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta2016. január 13-án 
tartott ülésén. 
 

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 (polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház) 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. Az irányadó számviteli szabályok értelmében 
idén is a rovatrend és kormányzati funkció szerinti költségvetés összeállítás történik. 
A 2016. évi költségvetés-tervezet bevételi és kiadási főösszege 367.152 e Ft. Ez 23 M Ft összeggel 
haladja meg a tavalyi évi költségvetését. 
Ismerteti a bevételi oldal főszámait. A feladatfinanszírozás keretében a 2016. évi állami támogatás 
175.912 e Ft, amely a polgármesteri hivatal működéséhez, a település-üzemeltetéshez (közvilágítás, 
közutak fenntartása, zöldterület-gondozás), egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, továbbá 
az óvoda fenntartásra, közétkeztetés címén, valamint a közművelődési feladatok ellátására, illetve 
szociális kiadások finanszírozására fordítható. Ebben a körben nagyságrendileg 10-10 M Ft-tal több 
érkezik oktatási feladatok ellátására (a pedagógus életpálya bérfejlesztés fedezésére), ill. az ingyenes 
óvodai gyermekétkeztetés állami finanszírozására. Ugyanakkor az általános működési támogatás 10 M 
Ft-tal csökken, ami az iparűzési adóerő képesség szintje idéz elő. A helyi adókból tervezett bevételek 
(közhatalmi bevételek) a 2015. évi tényadatokon alapulnak, 123.000 e Ft saját bevétellel számol a 
költségvetés tervezete. Működési bevételek 26.760 e Ft a tervezet szerint. 
A kiadások körében kiemelte, hogy a legnagyobb kiadás a személyi juttatások 123.508 e Ft összeggel, 
ami tartalmaz keretet a köztisztviselők bérfejlesztésére saját forrásból, tekintettel arra, hogy 2008. év óta 
nem volt a területet érintő központi illetményalap-emelés. A dologi kiadásokra 112.266 e Ft szerepel. 
Egyéb működési célú kiadásra 47.145 e Ft összeget terveztünk, ebből 15.440 e Ft a tartalék. A tartalék 
régen látott magas összegű, ami örvendetes és nagy biztonságot ad az idei gazdálkodáshoz. 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. Tartalék a tervezet 
szerint 15,4 M Ft. 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti a tervezett beruházások, felújítások körét. Beruházásokra 11,2 M Ft, 
felújításra 20,5 M Ft összeget tervezünk. Felsorolja az egyes jelentősebb tételeket. 
A József Attila utcai ingatlanvásárlás esetében a 2. vételárrészlet összege szerepel a tervezetben. 
Az orvosi rendelő esetében vizesblokk felújítás a terv, 1,27 M Ft összegben. Az iskola belső udvarának 
rendbe tételére, valamint az Iskola utcai járda kialakítására összesen 16 M Ft szerepel, ez lesz az idei év 
legnagyobb munkája. 
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A Művelődési Ház homlokzati kapuja kivitelezésére 2,6 M Ft szerepel. Ez egy új kapu gyártását és 
beszerelését jelentené. Ez egyrészt a falukép színvonalának emelése miatt indokolt, másrészt pedig 
fontos lenne a zárhatóvá tétel a rendezettebb parkolás és forgalomszervezés miatt is. 
A költségvetés egyéb sorain további olyan összegek vannak betervezve, amit itt ki kíván emelni. Ilyen 
1,5 M Ft kisbusz beszerzéshez, közösen a Dunabogdány SE-vel. Hétköznap az úszásoktatásra a 
tanuszodába érkezők szállítását szolgálná, hétvégenként pedig a sportkör tudná használni. A 
tervezetben 3 M Ft-ot irányoztunk elő a sportcsarnok karbantartási, javítási munkáira. Az utak, járdák 
felújítására pedig 2,5 M Ft szerepel a tervezetben. A központi orvosi ügyelet fenntartására 500 e Ft-tal 
több összeg szerepel a korábbinál, itt még nem zárultak le az egyeztetések az érintett polgármesterekkel. 
Telekeladásból származó bevétellel nem számol a tervezet, amennyiben ilyenre sor kerül, az a tartalékot 
növeli. 
 
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 2016. évi költségvetést. 
 
Rokfalusy Balázs: A Művelődési Ház rendezvényeire, ill. a kulturális területre szánt összegre kérdez rá, 
a két nagy rendezvény (Pünkösdi fesztivál, Szent Donát napi búcsú) mellett 1 M Ft-os keret 
betervezését javasolná egyéb évközi rendezvényekre, programokra. 
 
Oláh Józsefné: Az intézményvezető által jelzett igény betervezésre került, összesen 2,6 M Ft 
összegben. Ismerteti ennek részletezését. 
 
Schuszter Gergely: A 2,6 M Ft összegben a Pünkösdi fesztivál is benne van, viszont arra időközben 
700 eFt pályázati támogatás érkezett, tehát 3,4 M Ft áll rendelkezésre rendezvényszervezésre, kulturális 
területre. Ezt 700 eFt-os összeget otthagyják az intézmény költségvetésében, így az említett keret egyéb 
rendezvényekre rendelkezésre áll idén. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a főszámokat rögzítse a Képviselő-testület, majd ennek 
figyelembe vételével véglegesítik a költségvetési rendelet tervezetet, melyről a Képviselő-testület 2015. 
február 8-án dönt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

1/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az első fordulós 
képviselő-testületi tárgyalás eredményeképpen a 2016. évi önkormányzati költségvetés fő számait 
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, ez alapján a költségvetést a Hivatal végleges 
formájában és tartalommal a Képviselő-testület 2016. február 8-ai ülésére terjeszti elő. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2016. évi nyomtatására kötött szerződés módosítása 
 
Schuszter Gergely: A Bogdányi Híradó tördelési (nyomdai előkészítő) és nyomtatási munkáit 2016. 
januári számtól a Spori Print Kft. végzi. A tördelés idei évtől került át a Kft.-hez. A cégtől ajánlatot 
kértünk a költségvetés tervezése során arra, hogy négy oldal színes szedése milyen többletköltséget 
jelentene. Gyakorlatilag éves szinten 120 e Ft + ÁFA pluszkiadást eredményezne a változtatás. A 
címlaptervre két változatot készíttetett. 
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Liebhardt András: A színesítést támogatja, ennek egy részét lehetne arra használni, hogy szerkesztett 
hírek jelenjenek meg, tudósításszerűen képekkel. Kezdésnek márciusi lapszámot javasolná. A gót betűt 
nem kötné a svábsághoz, ezt a betűtípust a címlapon nem hozná vissza. 
 
Dr. Hidas András: A színes változat több munkát ad a szerkesztőségnek, ezt vállalják, mivel emeli a 
lap színvonalát. Az újság címlapjának formája, ill. egyáltalán az újság ügyében a Népjóléti, Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság véleményezését javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

2/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a Bogdányi Híradó címoldala és hátlapja, ill. további két oldal színes formátumban jelenik meg a 

2016. márciusi lapszámtól; 
2. az Önkormányzat a Spori Print Vincze Kft.-vel a Bogdányi Híradó 2016. évi lapszámainak 

tördelési (nyomdai előkészítő) és nyomtatási munkáira kötött szerződést módosítja akként, hogy 
a tördelési (nyomdai előkészítő) és nyomdai előállítási munkák vállalási ára 80,- Ft + ÁFA / db; 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására; 
4. a Bogdányi Híradó címlapjának formájáról, külső megjelenéséről a Népjóléti, Kulturális, 

Oktatási és Sport Bizottság véleményezését követően februárban dönt a Képviselő-testület. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: A FAKULT Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Dr. Németh József: A FAKULT Egyesülettel 2015. évre kötött együttműködési megállapodásban 
foglaltakat a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a FAKULT elnökségével együtt, a 
tapasztalatok alapján felülvizsgálta. Az egy éves időszak alapján érdemi változtatás nincs, a tavaly 
beépített új elemek továbbra is szerepelnek. A helyiséghasználat terén változás nincs, az ún. 
klubhelyiség eddig sem szerepelt a szerződésben. Itt amennyiben akár saját erőből, akár pályázati 
forrásból funkciót kap ez a helyiség, akkor azt önkormányzati értesítés alapján kiürítve az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Ez a bizottsági ülésen is felmerült, ott az Egyesület elnöke úgy 
nyilatkozott, hogy ezt tudomásul veszik. Mivel egyelőre nincs funkciója, ezért az igazgatóval együtt 
használják, de nincs rá szükségük. 
 

Schuszter Gergely: Kéri, hogy ezt rögzítsük a megállapodásban is. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

3/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Fiatalok a Kultúráért 
Közhasznú Egyesület (2023 Dunabogdány, Hegy u. 7.) között kötendő új Együttműködési 
Megállapodást, mely a 2019-ben esedékes önkormányzati választások eredményeképpen felálló új 
képviselő-testület alakuló ülésétől számított +60 napig érvényes. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül 
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4. napirendi pont: Az Öregkálvária utca szélességének felülvizsgálata – HÉSZ módosítás 
kezdeményezése 
 
Dr. Németh József: Több kisebb, módosítást igénylő tétel van a Helyi Építési Szabályzatot érintően, 
melyet a települési főépítész a következő ülésre készít elő. Az egyik ilyen az Öreg Kálvária utca 
szélességének felülvizsgálata, méghozzá azon a szakaszon, ahol jelenleg kb. 6 méter széles aszfalt 
burkolatú út van, a Szabályozási tervben viszont 12, ill. 10 méter szélességű út szerepel. Közművek 
közül a villamos energia és a vízelvezetés hiányzik. Az ügy aktualitását az adja, hogy több ingatlan 
áramellátással még nem rendelkezik, viszont az azokon épülő házak használatba vételéhez szükséges a 
villamos energia ellátás biztosítása is, másrészt kerítés építés miatt is aktuális. 
A Szabályozási tervben jelzett 12, ill. 10 méter szélességű út ezen a szakaszon nehezen lehetne 
kialakítható a természetben, ezért a javaslat az, hogy az Öreg Kálvária utca szabályozási szélessége 
felülvizsgálatra kerüljön, a Helyi Építési Szabályzat módosítása elinduljon, ennek elvégzésére az 
Önkormányzat ajánlatot kérjen településtervezőktől. Figyelemmel arra, hogy jelenleg is zajlik az ELMŰ-
vel egyeztetés a villamos energia hálózat bővítése tárgyában, az elvárt útszélességet érintően is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

4/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öreg Kálvária 
utca szabályozási szélességének (12, ill. 10 méter) felülvizsgálata ügyében a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását kezdeményezi, ennek elvégzésére az Önkormányzat ajánlatot kér településtervezőktől. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. 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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

5/2016. (I. 18.) 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 

 
 
6. napirendi pont: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a 2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. A célok 
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi 
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előírásokat, az abból eredő 2016. 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. 
 

6/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdányi Polgármesteri 
Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó 2016. 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 

 
 
7. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 
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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 2016. 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. 
 

7/2016. (I. 18.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester 
2016. 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 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Az EuroVelo 6 kerékpárút ügyében a Pest Megyei Önkormányzat Szentendrére szervezett 
polgármesteri egyeztetést. 
Megbeszélést tartott a Puhl és Dajka Építész Irodával az óvoda terveinek felülvizsgálata, ill. a bölcsődei 
ellátás jövő évtől hatályba lépő új törvényi előírásai miatti felkészülés, teendők ügyében. 
Idén is folytatódik a Bogdány mozdul!, új személyek kerültek bevonásra. Összeállították a 2016. évi 
programtervet, melyet ismertet. Februártól minden hónapban lehetőség lesz tömegsportra. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
10. napirendi pont: A Dunabogdány 850/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
 
11. napirendi pont: Láng Endre beruházási kérelme 
 
12. napirendi pont: A 2016. évi Leutenbach-i látogatás 
 
A 9. és a 12. 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 19:30 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


