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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 29-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Dr. Hidas András képviselő 
Nagy Ákos képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2021. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Villamos energia vásárlás a 2022. év intézményi energiafogyasztása biztosítására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Javaslat a KEHOP 2.1.11 pályázaton konzorciumba való indulásra 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Döntés a „DÖT” Társulás jogutód nélküli megszűntetéséről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Szociális célú tüzelőanyag feldolgozása és szállítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Megállapodás ingatlan térítés nélküli átadásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, 
a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 

Dr. Németh József: A költségvetési bevételek teljesítése 2021. szeptember 30-ig 95,68 %. Az összes 
kiadás időarányos teljesítése 2021. szeptember 30-ig 71,04 %-os. A kiadások között 395.022.092 Ft a 
működési kiadás,.96.044.463 Ft a beruházás, 330.583.530 Ft a felújítás, és 10.252.350 Ft a finanszírozási 
kiadás. 
 
A rendelet-módosítás a 2021. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését tartalmazza, 
melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek átvezetése 
történik meg. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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130/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) 

önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
2. napirendi pont: Villamos energia vásárlás a 2022. év intézményi energiafogyasztása biztosítására 
 
Dr. Németh József: Az Önkormányzat beszerzési eljárást bonyolított le, melynek keretében három 
társaság részére küldtünk ajánlattételi felhívást a 2022. évi intézményi villamos energiafogyasztás 
biztosítására. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. A legalacsonyabb árú ajánlat az idei évi árhoz (23,15 
Ft/kWh + ÁFA) képest 29,84 Ft/kWh összeggel drágább. Ez 228,89 %-os drágulás. 
A 2022. év intézményi energiafogyasztás biztosítására lefolytatott beszerzési eljárás során az ajánlattevők 
által adott ajánlatok számottevően meghaladták a 2021. évre vonatkozó villamos energia beszerzés árait. 
A beszerzési eljárás eredménytelensége esetén 2022. évre vonatkozóan a villamos energia beszerzés 
érdekében az egyetemes szolgáltatóval – az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak 
megfelelő áron – történő villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges és indokolt. 
Tájékoztatást ad ennek részleteiről. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

131/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Villamos energia 
vásárlása Dunabogdány község 2022. év intézményi energiafogyasztása biztosítására tárgyú 
beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

132/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. 2022. évre vonatkozóan Dunabogdány község 2022. évi közintézményi villamos energia 
beszerzését az egyetemes szolgáltatóval, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési 
szabályoknak megfelelő áron kötött villamosenergia- vásárlási szerződéssel biztosítja; 
2. felkéri a polgármestert, hogy az egyetemes szolgáltatóhoz történő, egyetemes szolgáltatásra 
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő árat tartalmazó szerződés megkötésére irányuló 
igénybejelentéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Javaslat a KEHOP 2.1.11 pályázaton konzorciumba való indulásra 
 
Schuszter Gergely: Kiírásra került a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázat, amelyen a Fővárosi Vízművek 
szándéka pályázati támogatási kérelmet benyújtani. A pályázatban olyan fejlesztések kerülnek 
támogatásra, amelyek a víziközmű-rendszerek műszaki állapotát javíthatják. 
A Fővárosi Vízművek lehetőséget lát a pályázaton való elindulásra a Felhívás 2. célterületén (Víziközmű 
hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései) belül, „DMA körzetesítés és vízveszteség elemzés a Fővárosi 
Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” tárgyban (kb. 50 mérési pont kiépítése) és azok vízveszteség 
elemző vizsgálata témakörben, vízveszteség csökkentésének céljával a szolgáltatási területükön több 
településsel konzorciumban. 
A Fővárosi Vízművek előzetes felmérése alapján a projekt összköltsége nagyságrendileg nettó 313 millió 
Ft, amelyhez a szükséges önerő nettó 94 millió Ft. A pályázatban Dunabogdány részesedése az előzetes 
kalkulációk alapján 2,2 %, azaz 2 088 888 Ft lenne. 
A projekt benyújtásához szükséges előkészítés költségeit a Fővárosi Vízművek vállalja. Amennyiben a 
pályázat támogatást kap, a megvalósításhoz szükséges önrészt a Fővárosi Vízművek a településünk 
vonatkozásában beszedett ivóvíz víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

133/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. támogatja a Fővárosi Vízművek Zrt. által a KEHOP 2.1.11 – „Felhívás víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának 
felmérésére, problémák feltárására” c. pályázatra támogatási kérelem benyújtását abban a formában, 
hogy a pályázathoz szükséges önrész (2 088 888 Ft + ÁFA) összegét a vízművek a település 
vonatkozásában beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, valamint a 
módosított konzorciumi megállapodás aláírására abban az esetben, ha a konzorciumi tagjaiban 
változás történik, azonban tartalmi változást a módosítás nem érint. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Döntés a „DÖT” Társulás jogutód nélküli megszűntetéséről 
 
Schuszter Gergely: 2021. november 18-án a Tahitótfalu Önkormányzat polgármesterétől megkeresés 
érkezett, hogy a Társulás megszűntetéséről döntsön minden, a Társulásban részt vevő önkormányzat, 
hogy a jogutód nélküli megszűntetési eljárást le lehessen folytatni. 
A dunakanyari települések által 2013. évben létrehozott „DÖT” - Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
működése kiüresedett, valamint a jelenlegi jogszabályi környezet és állami hatóságok (pl. Állami 
Számvevőszék, MÁK) által történő folyamatos működést ellenőrző fokozott tevékenysége oly mértékben 
megemelte a Társulás működésével együtt járó adatszolgáltatási- illetve adminisztrációs terhelést, amely 
aránytalan a Társulás életben tartása mellett elért eredményeivel. Az önkormányzatok tagságával működő 
Társulás jogutód nélküli megszűntetése ezért esedékessé vált. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

134/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Dunakanyar 
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás („DÖT”) (törzskönyvi azonosító száma: 794541; adószáma: 15794543-1-13) (alapító) 
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tagja – úgy dönt, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 91. § b) pontja és 
egyéb vonatkozó rendelkezései alapján a Dunakanyari Önkormányzati Társulás néven önálló 
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás közös megegyezéssel és egyező akarattal 
jogutód nélküli megszűntetésével egyetért. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszűntető megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: 2021. december 31. 

 
 
5. napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag feldolgozása és szállítása 
 
Schuszter Gergely: Az előző évekhez hasonlóan idén is az 5000 fő lakosságszám alatti települések 
kiegészítő támogatást igényelhettek szociális célú tűzifa vásárlásához. A támogatást a Belügyminisztérium 
jóváhagyta 106 erdei m3 mennyiségben. A pályázaton elnyert tűzifa rugalmas és átlátható kiosztása 
érdekében vállalkozási szerződés keretében biztosítaná az Önkormányzat a feldolgozás és kiszállítás 
költségét. A tűzifát a Pilisi Parkerdő területéről a vállalkozó telephelyére szállítják, ahol megtörténik a 
méterre történő darabolás még a Parkerdő költségén, a vállalkozó pedig idén hasítva szállítaná azt a 
kedvezményezetteknek. Így a tűzifa tárolásáról és őrzéséről nem kell az Önkormányzatnak gondoskodnia. 
A vállalási ár a szociális tűzifa feldolgozására (25 cm-es hasított állapotra): 2 500 Ft /m3 + ÁFA, a 
kiszállításra pedig 4 500 Ft m3 + ÁFA. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

135/2021. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
pályázaton nyert szociális célú tűzifa feldolgozására és kiszállítására a Ma-Fa 17 Kereskedelmi Kft. 
(2022 Tahitótfalu, Bercsényi utca 27.) összesen 7 000 Ft/m3 + ÁFA összegű (feldolgozás 25 cm-es 
hasított állapotra: 2 500 Ft /m3 + ÁFA, kiszállítás: 4 500 Ft m3 + ÁFA) ajánlatát elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Megállapodás ingatlan térítés nélküli átadásáról 
 
Dr. Németh József: A Kőkereszt dűlőben folyamatban lévő építkezéshez kapcsolódóan a tulajdonos a 
Szabályozási Terv szerinti útszélesítéshez szükséges területrészt korábban kialakította. Ezt a 20 m2 
területet adná az Önkormányzat tulajdonába, mivel a csatorna bekötésnél feltételül szabták. Előzetesen 
szükséges az ingatlan tehermentesítése. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

136/2019. (XI. 29.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja – a 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hock Nóra Teréz tulajdonos és Dunabogdány 
Község Önkormányzata között, a Dunabogdány 2229/2 hrsz.-ú 20 m2 alapterületű, közfogalom 
elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlan térítés nélküli átadásáról szóló megállapodást, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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2. Dunabogdány Község Önkormányzata a 2229/2 hrsz.-ú 20 m2 területű ingatlant – mely a 
Kőkereszt dűlő Szabályozási Terv szerinti kialakításához szükséges – az Önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonába felveszi, az ingatlan térítés nélküli átadásának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése napi hatállyal. 

 

3. Dunabogdány Község Önkormányzata vállalja a 2229/2 hrsz.-ú ingatlan működtetését, 
kezelését és fenntartását. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


