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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 13-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Rácz Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel
határozatképes. Rokfalusy Balázs előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Gräff Albertné és
Dr. Hidas András később érkeznek.
Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősségi indítványként kéri napirendre tűzni a Dunabogdány
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1.

Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Liebhardt András igazgató

4.

Helyi civil szervezetek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról, valamint pályázat kiírása
a civil szervezetek 2017. évi támogatására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Partnerkapcsolatunk 2017. évi eseményei, együttműködési lehetőségei
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. Dunabogdány településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost és Kállay Sarolta Kata
pénzügyi gazdálkodási munkatársat, majd megadja nekik a szót.
Oláh Józsefné: A 2017. évi költségvetés elfogadása előtt az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban
állapítja meg az ún. Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2017. évi költségvetési tervezetében
elfogadottakkal – a 2018. – 2020. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak
tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének
megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.
Dunabogdány Község Önkormányzata 2018. – 2020. évi középtávú tervadatait a melléklet
tartalmazza.
2. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Saját bevételek
Rovat megnevezése

Rovatszám

saját bevételek
2018.

saját bevételek
2019.

saját bevételek
2020.

122000

122000

122000

1000

1000

1000

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az
önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel,

B3

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel,

B5

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

B5

B5
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B6-B7

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

123000

123000

123000

3. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és
annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot
nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő
megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben
kikötött tőkerész hátralévő összege
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem
fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként
az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban:
ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
ÖSSZESEN:

Rovat-szám

2018. évi
előirányzat

2019. évi
előirányzat

2020. évi
előirányzat

K9111

2112

2112

2112

K9

2112

2112

2112

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: A 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Schuszter Gergely: Ismertette a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, mely
385 887 e Ft. A tartalék 14.970 e Ft összegű.
Oláh Józsefné: A benyújtott költségvetést változatlan bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk
elfogadásra, a mai ülésre elkészült valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzatfelhasználási ütemterv is intézményekre lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült
továbbá a rendelet szöveges része is. Ismerteti az első fordulós tárgyalás óta bekövetkezett
módosításokat, melyeket a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már
megismert. A pénzmaradvány összege kevesebb, ennek oka az, hogy az adó túlfizetést külön kell
könyvelni. Emiatt a kiadási oldalon ~10 M Ft összegű tétel kikerült a beruházások közül (térfigyelő
kamerarendszer kiépítése, tanuszoda fóliacsere, fűnyírótraktor vásárlása). Még így is ~40 M Ft összeg áll
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rendelkezésre fejlesztésekre. A tartalék összegéből 10 M Ft kötött pályázati önrészként: óvodabővítési
pályázat, Erzsébet királyné út útépítési pályázat).
Dr. Németh József: Ismerteti a Polgármesteri Hivatalban tervezett személyi juttatásváltozást: Az
elmúlt évben bérfejlesztést terveztünk a köztisztviselők esetében, de itt saját hatáskörben. A
köztisztviselők illetményalapja (38.650,- Ft) 2008. év óta nem változott, így illetményük jelentősen
leszakadt pl. a pedagógus illetményekhez, ill. az állami tisztviselői illetményekhez képest, ezt a hátrányt
próbáltuk behozni a tervezett bérfejlesztéssel. A 2017 évi központi költségvetési törvény lehetővé teszi,
hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – a saját forrásai terhére – a
képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb illetményalapot
állapítson meg. A KSH adatok azt mutatták, hogy 2008 óta bekövetkezett halmozott infláció ~ 25 %
mértékű. Ezzel a mértékkel emeltük meg az illetményalapot 48.300,- Ft-ra a rendelet-tervezetben. Ezzel
párhuzamosan a köztisztviselői illetmények minősítéshez kapcsolódó eltérítését kivezetjük a
rendszerből.
Ismerteti továbbá a polgármesteri illetmények központi rendezését. Az Országgyűlés 2017. január 1-ei
hatályba lépéssel módosította az Mötv. 71. § (2), (4) bekezdését, melynek következtében a polgármesteri
illetmény és költségtérítés a törvény által meghatározott összegre módosul.

Dr. Hidas András képviselő 17:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletét
a 2017. évi önkormányzati költségvetésről.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
12/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Schuszter Gergely
polgármester havi illetménye 2017. január 1. napjától: 548.444,- Ft összeg illetmény, 38.650,- Ft
idegennyelv-tudási pótlék, összesen 587.094,- Ft, kerekítve: 587.100,- Ft összeg.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Schuszter Gergely polgármester havi 82.267,- Ft összegű
költségtérítésre jogosult.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a munkajogi intézkedések megtételére: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót a beszámoló
megtartásához.
Liebhardt András: Részletesen ismerteti a beszámolót.
Programok: Az intézményben 15 heti rendszerességű program (szakkörök, hagyományőrző, zenei
foglalkozások, próbák) működik. Az intézményben a rendszeres programok idénye az októbertől június
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elejéig terjedő időszak, nyáron visszaesés tapasztalható, az alkalomszerű programok egész évben
folynak.
Az intézményben folyó rendszeres programok hétköznaponként koradélutántól 22 óráig tartanak,
hétvégén programtól függően bármely napszakban. Az alkalomszerű programok túlnyomó része
péntekre vagy hétvégére esik. A község lakosainak kulturális, közösségi igényeit kiszolgáló intézmény a
célközönség életviteléhez alkalmazkodik.
Az ifjúsági korosztály (14-25 évesek) egy része – a felnőttek életviteléhez hasonlóan – a községen kívül
jár iskolába, megy dolgozni, alapvetően hasonlóan a felnőttekhez, késő délutántól zárásig terjedő
időszakban veszi igénybe az intézmény kínálatát. Földrajzi helyzeténél fogva Dunabogdányban is
érződik a főváros agglomerációs hatása. A munkavállaló felnőttek jelentős része is a késő délutáni – esti
órákban (általában 18 óra után) rendelkezik kulturális tevékenységet kitölthető szabadidővel. Annak
ellenére, hogy a felnőtt lakosság inaktív rétegére az életvitelszerű elfoglaltság elvileg nem vonatkozik
szigorúan, az idős korosztály is ebben a napszakban él az intézmény nyújtotta lehetőségekkel Az a
körülmény, hogy a kihasználtság egy rövid napszakra koncentrálódik, azt eredményezi, hogy a
„csúcsidőben” van legnagyobb igény a termekre. A jelenlegi állás szerint bővíthető a kínálat, amit ősszel,
az ilyen programok beindulásánál szorgalmazni is fogok. Elsősorban kulturális, művészeti
foglalkozásokat kívánok ösztönözni.
A programok tekintetében a lehetőségek kiaknázása után nagyjából minden korosztály talál igényeinek
megfelelő kínálatot.
Képzőművészet az intézményben: Két kézműves csoport tevékenykedik jelenleg, a Tűzzománc és a Rajzkör,
előbbi gyermekeknek, utóbbi felnőtteknek. A volt helytörténeti gyűjtemény számára szolgáló helyiség
kiállító-teremként működik. Ennek kialakítása idén elkezdődik a világítás felszerelésével. Ismerteti a
2017. évre tervezett 4 kiállítást. Képek a falból (március 3.), májusban Kristóf János festőművész
kiállítását, aki idén pont májusban lesz 95 éves, egy német kitelepítési kiállítást augusztusban (pályáztunk
erre, elbírálás alatt áll), ősszel Albert Farkas fotókiállítását, amely a községben fellelhető pincék
hangulatát idézi meg, és egy képzőművészeti kiállítás egyeztetés alatt áll. A cél az, hogy mindig legyen
kiállítás az intézményben.
Nagyrendezvények:
1. Az Újévi koncert január végén volt.
2. Pünkösd. „Nagy pünkösdi fesztivál” idén nincs, kétévente rendezzük meg a Rendezvénytéren.
Helyette szokott lenni műsor, két éve színház volt (FAKULT, Kaisers TV Ungarn, valamint
Szimfonikus Zenekar koncert) Idén még kérdéses mi lesz.
3. Színházi hétvége: Idén egy stúdió-előadás lesz a házban, ez szervezés alatt áll (Rudolf Péter és
Nagy-Kálózy Eszter: És Rómeo és Júlia című darabját nyernénk meg, helyi vonatkozása van),
szombat este lenn a Rendezvénytéren – mivel a szombat nem kedvez a színháznak – zenés színház,
egy buli lenne: A harmadik figyelmeztetés nevű színész zenekar (Pesti Színház tagjaiból),
előzenekarként a József Attila Műszak zenekara (bogdányiak is vannak benne) színész szólistával
vagy szólistákkal. Vasárnap este Orlai színház: Párterápia (Balla Eszter, Debreczeny Csaba,
Mészáros Máté) című darabja.
900 ezret nyertünk pályázaton, Thália Bogdányban nyaral címmel.
Saját színházi produkciót más hétvégére tervezünk ezúttal. Térségbeli amatőr színjátszókkal
szervezés alatt van egy hétvége, egyfajta találkozó.
4. Augusztusi búcsú. Szervezés alatt.
5. Kitelepítés 70. Természetesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat a fő szervező, de érinti az
intézményt és az önkormányzatot is. A tervek szerint lesz előadás (Marchut Réka), lesz kiállítás
(megnyitóval), szombaton szcenizált előadás a Művelődési Házban (FAKULT), vasárnap a
kitelepítési emlékműnél megemlékezés és lesz kiadvány: Út az Új Heimatba címmel (nagyapám
naplója és a korszak helyi történetének levéltári forrásokon alapuló feldolgozása).

Gräff Albertné képviselő 18:15 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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13/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Művelődési Ház Dunabogdány intézmény 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról, valamint
pályázat kiírása a civil szervezetek 2017. évi támogatására
Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat 2016-ban 18 helyi szervezet részére
nyújtott támogatást összesen 3.880 e Ft összegben. Határidőre minden civil szervezet benyújtotta a
támogatás felhasználásáról készült beszámolóját. Összefoglalva a 2016. évi civil önkormányzati
támogatás révén az elmúlt évben számszerűsítve ez valósult meg:
- 7 program (2 nyári tábor, idősek napja, Duna-átúszás, iskolai családi sportnap, ovi olimpia,
augusztus 20-i kiállítás, leutenbachi vendégfogadás, nyári színházi hétvége)
- 4 szervezet utazás (úti cél: Herend, Sopron, Erdély, Nyírbogdány)
- 3 szervezet működési költsége
- felújítás: sportpálya játékosfeljáró, katolikus templom támfalának megerősítése
- kiadványok (Singkreis CD, Cecilia kórus archív DVD, Eszterházy Társaság DVD)
- 2 szervezet ruházati beszerzése (népviseleti ruha, férfi fellépő ruházat)
- térfigyelő kamerarendszer a Fácános u. - Csapás Dűlő területén az őrbódé kiváltására.
A 2017. évi önkormányzati költségvetés 500.000,- Ft-tal nagyobb keretet, azaz 4.000.000,- Ft-ot biztosít
civil szervezeti támogatások céljára.
Dr. Hidas András: A korábbi évek tapasztalatai alapján javasolja, hogy a beérkezett pályázatok
elbírálásakor felmerült szempontok jelenjenek meg már a felhívásban is idén, az egyértelmű és tiszta
viszonyok biztosítása érdekében.
Schuszter Gergely: Maximálisan egyetért a felvetéssel, a pályázati felhívás véglegesítésére javasolja a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot felhatalmazni. Ennek határideje: 2017. február 21.
napja, tekintettel arra, hogy ne következzen be csúszás a tervezett menetrendben.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
14/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2016.
évi civil támogatásokról szóló beszámolót.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
15/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati
rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselőtestület a pályázati felhívás bírálati szempontjainak véglegesítésére felhatalmazza a Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot.
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2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (4.000.000,- Ft összeget) a 2017. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil
szervezetek támogatása sorából biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal
5. napirendi pont: Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázaton
való részvétel
Dr. Németh József: Az önkormányzatok életében igen jelentős jogszabályváltozás következik 2018.
január 1-től, nevezetesen ekkor kell kötelezően bevezetni országosan a közigazgatási eljárások
modernizálását és a helyi önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítását szolgáló ún. ASP
(Application Service Provider) rendszert. Az önkormányzati ASP rendszer a helyi önkormányzatok
feladatellátást támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó
elektronikus információs rendszer, melyet a Kormány a Magyar Államkincstár útján működtet. Az
önkormányzati ASP rendszer szakrendszerekből (iratkezelő, települési portál; e-ügyintézési portál;
gazdálkodási; ingatlan-vagyon, adó; ipari-kereskedelmi; valamint hagyatéki leltár rendszer),
keretrendszerből, támogató rendszerekből, valamint az önkormányzati adattárházból épül fel.
A kötelezően előírt csatlakozás során felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van
lehetőség vissza nem térítendő támogatás igénylésére a szükséges technikai-, és szakmai feltételek
(eszközbeszerzés, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, migráció: a korábbi
nyilvántartásokból az ASP rendszernek megfelelő adatok átemelése, oktatás, tesztelés és élesítés,
projektmenedzsment) finanszírozásra, településünk esetében maximum 7.000.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
16/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” kódszámú pályázatra maximum 7.000.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatásra.
2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra
(szakértői megbízások, projekt menedzsmenti megbízások, stb.) és a támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyag ismeretében meghatározza a pályázattal
igényelt támogatás tényleges összegét, továbbá a pályázat benyújtásától – az előkészítés során
felmerülő, arra okot adó lényeges indok felmerülése esetén elálljon.
4. felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával, úgymint ajánlatok
bekérésére, a beszerzést lebonyolító cég kiválasztására, a tárgy szerinti szakértő megbízására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2017. évi eseményei, együttműködési lehetőségei
Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. Az idei testvértelepülési találkozóra 2017. május 25május 30. között kerül sor Dunabogdányban, melyre 62 fős delegáció érkezik Leutenbach-ból. Ismerteti
a tervezett programokat.
Ezt megelőzően május 14-20. között a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vendége lesz két
leutenbach-i óvónő, akik szakmai tanulmányútra érkeznek.
Az iskolai cserekapcsolat jelenleg szünetel, az elvek és szempontok átformálása, ill. a program
optimalizálása zajlik a bogdányi gyermekek nyelvtanulása, ill. a német gyerekek kulturális, történelmi stb.
minél hatékonyabb bevonása érdekében.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2017.
évi partnerkapcsolati programokról szóló beszámolót.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: A települési főépítész szerződése évente kerül megújításra, javasolja a 2017. évi
szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési
főépítészi feladatok ellátásával 2017. 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.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: Az elmúlt év tapasztalatai alapján az informatikusi feladatokat ellátó Kiss László
megbízását javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
19/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatainak ellátásával 2017. december
31. napjáig terjedő határozott időre Rácz Gergely egyéni vállalkozót (2022 Tahitótfalu, Erdész utca
12., a feladatot teljesítő személy: Kiss László) bízza meg, havi 50.800,- Ft díjért, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmeket: két gázbekötés, valamint egy ingatlan villamos energia
ellátása kiépítéséhez kérik a hozzájárulást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
20/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 90 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Plébánia utca 34. (24 hrsz.) szám alatti ingatlan gázbekötési
munkálatainak (kivitelező: VULKÁN Kft.) elvégzéséhez.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
21/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 670/2 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 673/1 hrsz.-ú ingatlan gázbekötési
munkálatainak (kivitelező: VULKÁN Kft.) elvégzéséhez.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
22/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 1321/16 hrsz.-ú és 1320/1 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője –
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Rigó utca 1320/2 hrsz.-ú ingatlan
villamos energia ellátása megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 22180. számú műszaki
tervdokumentáció (készítő: ELMŰ Hálózati Kft.) megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Tahitótfalu Község Polgármesterével közösen az NHKV Zrt.-nél megbeszélést folytattak a települési
hulladékszállítás jövőbeni rendszerével kapcsolatban 2017. január 20-án. Az NHKV Zrt. képviselője
ismertette a hulladékszállítási övezetek jövőbeni területi beosztását, amely szerint Dunabogdány a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz fog tartozni.
A víziközmű üzemeltetői szolgáltató-váltáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat és a korábbi
szolgáltató, DMRV Zrt. közötti elszámolási kérdések ügyében került sor egyeztetésre 2017. február 2-án
és 13-án. Az elszámolás körébe tartozó kérdések a következők:
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-

szennyvíz víziközmű bérleti díj és elvégzett felújítások elszámolása szerződés szerint,
ivóvíz használati díj és elvégzett felújítások elszámolása a közérdekű üzemeltetői kijelölés
időszakában
- nem lakossági közműfejlesztési hozzájárulások,
- Visegrád-Szentgyörgypusztára átadott ivóvíz.
A szennyvíz víziközmű kapcsán eredményes volt a tárgyalás, itt a 2014. IV. negyedév, 2015-2016. év
bérleti díját kiszámlázza az Önkormányzat szerződés szerint, a DMRV pedig három felújítási tételt
számol el vele szemben, a különbözet pedig átutalásra kerül az Önkormányzat számlájára.
A másik három területtel kapcsolatban a MEKH-hez fordulunk.
Január 29-én volt az Újévi Koncert. A koncertet követően idén is fogadásra hívtuk a résztvevő
zenészeket. Az Önkormányzat és a Művelődési Ház így köszöni meg az egész éves munkáját a
művészeti csoportok közreműködőinek. A Kertbarát Kör főzött, köszönetet mond nekik is.
Képviselő-testületi köszöntések:
 Sas Andrásné 90 éves születésnap, 2017. január 19.
 Sas András posztumusz Dunabogdány Kultúrájáért Díj adományozása az Újévi Koncerten
11. napirendi pont: Egyebek
12. napirendi pont: Dunabogdány településrendezési eszközeinek módosítása
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 71/2016. (VI. 20.) és a 100/2016. (X.10.) önkormányzati
határozatai alapján elindult a település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása két rész
vonatkozásában: Lke-1 építési övezet előírásainak módosítása (az elhelyezhető épületszám
vonatkozásában), Vt-2 építési övezet előírásainak módosítása (régi napközi területe).
A HÉSZ módosítás véleményezési dokumentációját a Képviselő-testület 107/2016. (XI. 14.)
önkormányzati határozatával elfogadta és véleményezésre megküldte a részvevő szervek, hatóságok
részére. A szóban forgó módosítás véleményezési szakasza lefolytatásra került, a szakhatósági
vélemények beérkeztek. Ismerteti a véleményeket, melyek alapján a településtervezők véglegesítették a
dokumentációt. Ehhez az ún. záró szakmai vélemény bekérése szükséges még.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
23/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település helyi
építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban:
HÉSZ) az Lke-1 és Vt-2 övezet előírásainak módosítása, pontosítása érdekében kezdeményezett
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket megismerte és elfogadja. A
Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett vélemények között eltérő vélemény nem volt,
erre tekintettel egyeztetés tartására nem volt szükség.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ
módosítása véleményezési szakaszát lezárja és felkéri a polgármestert, hogy a döntés
dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ-nek az
Lke-1 és Vt-2 övezet előírásainak módosítása, pontosítása érdekében kezdeményezett
módosítása tervezetét jóváhagyásra alkalmasnak tartja, és annak véglegesített dokumentumait az
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb
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dokumentum kíséretében megküldi az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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