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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 9-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívó szerinti 3. napirendet (Beszámoló a
Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről) kéri levenni a napirendről, Andresz Csaba
tű. parancsnok a mai ülésen egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, a következő rendes
képviselő-testületi ülésen tartja meg a beszámolóját.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Dunabogdány egyes intézményeinek, épületeinek napelemes és LED-világítás korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás indítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2016/2017.
nevelési évben
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

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

7.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost, majd megadja a szót a
napirend ismertetéséhez.
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Oláh Józsefné: Ismerteti a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás okát, a IV. negyedév
változásainak a rendeleti átvezetése történik meg az Önkormányzat és az egyes intézmények esetében.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 3/2016. (V. 11.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Oláh Józsefné: Ismerteti a 2015. évi költségvetés főbb adatait. A 2015. évi költségvetés főbb bevételi
adatai a következők:
- eredeti előirányzat
343.956 eFt
- módosított előirányzat
401.635 eFt
- teljesített bevételek
422.523 eFt
A teljesített bevételek
9,5 %-át
40.307 eFt-ot az intézményi működési bevételek;
30,2 %-át
127.759 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei;
2,1 %-át
9.019 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek;
41,7 %-át
176.057 eFt-ot a költségvetési támogatás;
0,9 %-át
3.803 eFt a működési célú átvett pénzeszköz;
5,9 %-át
25.022 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
9,7 %-át
40.556 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi pénzmaradvány igénybevétele
képezi.
A 2015. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
343.956 eFt
- módosított előirányzat
401.635 eFt
- teljesítés
376.191 eFt
A teljesített kiadások:
308.449 eFt-ot használtunk fel működésre
ebből:
118.291 eFt-ot személyi juttatásokra
31.280 eFt-ot bérek járulékaira
115.820 eFt-ot dologi kiadásokra
6.894 eFt-ot szociális juttatásokra
36.164 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
18.333 eFt-ot felújításra
41.938 eFt-ot beruházásra
215 eFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásra
7.256 eFt-ot finanszírozási kiadásokra.
A tárgyévi maradvány értéke 46.331 eFt, ebből 46.124 eFt az Önkormányzat maradványa, mely nem
szabadon felhasználható maradvány, részben (12.637 eFt) feladattal terhelt összegek: 2016 évi állami
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támogatás megelőlegezése, kötött felhasználású adomány, szociális tűzifára kapott támogatás, 2016-ban
elszámolható decemberi nettó bértámogatás.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 4.087 eFt, kiadása 3.305 eFt volt 2014. évben.

Spanisberger János 17:20 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 4/2016. (V. 11.) önkormányzati rendeletét Dunabogdány
község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Dr. Németh József: 2015. évben is külső szakértő bevonásával láttuk el a belső ellenőrzési feladatokat.
Ismerteti a jelentést. 2015. évben az Önkormányzatnál három területen tartott vizsgálatot a belső
ellenőr. Ismerteti az egyes vizsgálatokat. Az ellenőrzések keretében tett megállapítások átlagos, illetve
csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést
igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
50/2016. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2015. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Társaság értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
3. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Schuszter Gergely: Köszönti Ruskó Rita és Ferencsák István családsegítő munkatársakat, majd
megadja a szót a beszámoló megtartásához.
Ferencsák István: Ismerteti a Társulás keretében ellátott településeken tapasztalt, valamint a
dunabogdányi helyzetet. Dunabogdányban az esetszám 2015. évben nem volt magas: a családsegítő
szolgálat esetszáma 35 volt, emellett egyszeri segítségnyújtás, tanácsadás, ügyintézés miatt 46 fő jelent
meg, a gyermekjóléti szolgálatot igénybe vevők száma pedig 12 család volt (ez 15 gyermeket jelent).
Tájékoztatást ad az intézmény működéséről, a személyi és tárgyi feltételekről, valamint a 2016. január 1től bekövetkezett jogszabályi változás miatti módosulásokat a családsegítés és gyermekjólét területén.. A
jelzőrendszer jól működik, az Önkormányzattal jó az együttműködés, a lakossági bizalom is megvan.
Schuszter Gergely: Köszönetet mond az elvégzett szakmai munkáért. Ismerteti a 2016. január 1-től
életbe lépett új jogszabályi előírások miatt a feladat ellátásban jövő évtől várható változásokat, szervezeti
ill. pénzügyi okokból. Erről még lesz szó, a döntést június 30-ig kell meghozni.
Ruskó Rita: Ismerteti a dunabogdányi heti beosztását, továbbá a rendszeres és eseti dunabogdányi
programokat, akciókat.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
51/2016. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2015. évi tevékenységéről, valamint az
Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Szolgálat értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
4. napirendi pont: Dunabogdány egyes intézményeinek, épületeinek napelemes és LED-világítás
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása
Schuszter Gergely: A négy-öt hónapos előkészítő munka alapján összeállításra került a Dunabogdány
egyes intézményeinek, épületeinek napelemes és LED-világítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívása. A beruházás a következő intézményeket, épületeket érinti: Dunabogdányi
Általános Iskola és AMI napelemes rendszer kiépítése tárolós vízmelegítővel és beltéri világítási
rendszer LED korszerűsítésével, Dunabogdányi Tanuszoda napelemes rendszer kiépítése,
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése beltéri világítási rendszer LED
korszerűsítésével.
A Sportcsarnok és a Tanuszoda tetejére kerülne napelemes rendszer, ami kiváltja a villamos
energiafogyasztást. Emellett az Általános iskolában a lámpatestek LED-es cseréje is megvalósul,
biztosítva ezzel az előírt fényerősségeket is, jelenleg ugyanis vannak olyan osztálytermek, ahol nincs meg
a megfelelő minimális megvilágítás. A lámpatestek LED-es cseréjét a Sportcsarnokban is elvégeznénk,
és a karbantartást is vállalnia kell itt a beruházónak. Külön rendszerként a Polgármesteri Hivatalban is
korszerűsítenénk a beltéri világítást és napelemek kerülnének felszerelésre az áramfogyasztás kiváltására.
A napelemes rendszer gyakorlatban úgy működik, hogy az ELMŰ felszerel egy mérőórát, ami a ki- és
bemenő áramtermelést méri, ha túltermelés van, a többlet az ELMŰ hálózatára kerül, ha mínuszban
vagyunk, azt a korábban megtermelt mennyiségből visszakapjuk.
Tíz éves konstrukció lenne, a zöld energia felhasználás felé egy fontos előrelépés ez a beruházás. A jövő
nemzedékét nevelő iskola esetében ezt különösen fontosnak tartja.
Jelenleg 5,5 M Ft a szóban forgó éves áramdíj, ezt váltaná ki a beruházás. Az előzetes számítások szerint
ehhez évi 1-1,2 M Ft társfinanszírozás fog várhatóan társulni. A finanszírozási időszakra teljes körű
garanciát kell vállalnia a vállalkozónak, valamint a Sportcsarnok esetében a karbantartást is.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
52/2016. (V. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján „Dunabogdány intézményeinek
energiahatékonysági megújítása” tárgyban.
Az eljárást megindító felhívást és dokumentációt a következő cégeknek küldi meg:
EC-Energie Investment Kft. (1223 Bp. Kelenvölgyi u. 37.)
L-Intéző Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8.)
Dimm-Medical Invest Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 4.)
Five-Core Automatika Kft. (5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u. 15.)
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására 500.000,- Ft + ÁFA összegben megbízza a Complexpert Kft.-t (Berta Ferenc
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó -2040 Budaörs Aradi utca 17.).
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógusszükséglete a 2016/2017. nevelési évben
Gräff Albertné: Ismerteti a 2016/2017. nevelési év várható csoportlétszámait. Az öt csoportban
történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes létszám
129 fő. A beiratkozási időszakban 31+1 gyermek jelentkezett az óvodába.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
53/2016. (V. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2016/2017. nevelési évben a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2016/2017. nevelési évben engedélyezi a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport (nagycsoport, vegyes
csoport, két db középső csoport és bejövő kiscsoport) esetében az átlaglétszámtól (20 fő) való
eltérést.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2016/2017. nevelési évben a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportjában, két db középső csoportjában, és a
bejövő kiscsoportjában engedélyezi a törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott
maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését. A nagycsoport, az egyik középső csoport és
a bejövő kiscsoport várható létszáma 26 fő, a másik középső csoport várható létszáma 28 fő (a
vegyes csoport várható létszáma 23 fő).
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
6. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Árvízvédelmi megbeszélésre került sor 2016. május 4-én a Polgármesteri Hivatalban, ahol folytatták az
árvízi védekezés helyi megszervezését, a feladatok egyeztetését, pontosítását, a védekezési szakaszok
felelőseivel és a többi részt vevővel. Készül a polgármesteri költségvetési keret felhasználásával egy
számítógépes modell az előző árvizek adatainak felhasználásával, ill. a magassági adatok figyelembe
vételével. Ennek keretében digitálisan és papír alapon is összeállításra kerül egy hossz-szelvény is, ahol
látható lesz, hol éri el a falut a víz meghatározott szinteknél, hol jelennek meg az első elöntések, hol
vannak a fő védekezési pontok, mely településrészek kerülnének víz alá amennyiben nem építenénk
ideiglenes védművet. Ez logisztikai szempontból is fontos, a szakaszvezetőkkel jól koordinálható.
Június közepére várható ennek teljes összeállítása.
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Hulladékszállítási szerződés módosításának szükségessége: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV
törvény 2016. április 1-jével hatályba lépett módosítása következtében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzése átszervezésre került. Az átszervezés következtében az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam szedi be a közszolgáltatási díjat, és fizeti ki a
közszolgáltatóknak a miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat. A közszolgáltatási folyamatba, az
állami feladatkör ellátására létrehozták az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt.-t. Az újonnan életbe lépett feladatmegosztás következtében 2016. április 1-jével az
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult a közszolgáltatási
díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására. Megszűnik tehát az eddigi
díjbeszedő-rendszer, és a 2016. második negyedéves időszaktól kezdve a közszolgáltatási számlát az
NHKV Zrt. állítja ki a lakosság részére.
Településképi bejelentési eljárás lefolytatásának szükségességéről szóló tájékoztatót küldött ki az
Önkormányzat a helyi építőipari vállalkozóknak, annak érdekében, hogy amikor valamilyen építési,
felújítási munkát vállalnak, az építtetőtől kérjék meg a településképi bejelentési eljárás keretében kiadott
polgármesteri igazolást, ill. amennyiben ilyennel az építtető nem rendelkezik, hívják fel a figyelmet
ennek beszerzése szükségességére és addig a munkát ne is kezdjék meg.
A testvértelepülési találkozóra idén Leutenbachban került sor április végén, melyen egy 50 fős delegáció
vett részt településünkről. Szép programot állítottak össze, melyet levélben is megköszönt a
szervezőknek. A leutenbachiak ajándéka az volt, hogy a település és Winnenden közötti körforgalmi
csomópontot Dunabogdányról nevezik el (Dunabogdány Kreisel). Itt naponta 15000 autó fordul meg.
Ez párját ritkító dolog véleménye szerint, nagy büszkeséggel töltötte el. Ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik az elmúlt 26 évben ennek a testvérkapcsolat építetésén fáradoztak.
Helyi termelői piac keretében 2016. május 7-én anyák napi piac volt, a Cecília Kórus közreműködésével.
2016. május 7-8-ai hétvégén folyamatosan szennyvízkiömlés volt a kerékpárúton. A probléma két
dologból áll össze. Egyrészt sajnos számtalan olyan dolgot dobnak be a lakók a csatornába, ami nem
oda való (kozmetikai eszközök, törölköző stb.), ez a szivattyúkat tönkre teszi. Másik oldala, hogy bár
kétségtelen, ezek nem a csatornába való dolgok, de daráló beépítésével jelentősen javítható a helyzet,
viszont erre – elmondása szerint – nincs pénze a szolgáltatónak. Ez a helyzet nem tartható.
7. napirendi pont: Egyebek
A 7. 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 19:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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