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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Rácz Balázs alpolgármester
Balogh Arnó képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Nagy Ákos képviselő
Pásztor Andrea képviselő
Spanisberger Anna képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Dunabogdány strandfejlesztés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A Dunabogdányi Sport Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Gépjármű beszerzés ügye
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Szivattyú beszerzése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Dunabogdány strandfejlesztés
Schuszter Gergely: Az MTÜ Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program bonyolítójával, a Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel folyamatos az egyeztetés. A vizesblokk építés ügyében hétfőig
kell tájékoztatást adnunk a döntésről, tovább már nem halasztható. A környezetrendezés esetében azt
kérték, hogy indítsuk el a tereprendezéssel, földmunkákkal egészen a térkövezés alapozásáig, majd a
térkövezés pedig szezon után elvégezhető, a növényesítés pedig minél előbb. Azonban továbbra is a
vizesblokk építés az elsődleges, a közműbekötések miatt.
Ismerteti a Bereg-Mozaik Kft. ajánlatát.
Balogh Arnó: Jó lenne valamilyen raktározási lehetőséget biztosítani az épületben, valamelyik tető alatti
részen, ha zárhatóvá lehet tenni, vagy söntésnek alkalmas legyen.
Schuszter Gergely: Nem tartja ezt kardinális kérdésnek, a fedett-nyitott tér alá adott esetben
bepakolhatók székek, padok, de hosszú távon ezeket zárható helyen tartaná, ahogy most is van.
Elsődleges jelen helyzetben a pályázati felhasználás.
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Nagy Ákos: Söntésnek nem használná az épületet vagy annak részét.
Pásztor Andrea: Az áttervezett épület mérete elegendő a funkciókhoz.
Dr. Hidas András: Felveti, hogy a féltetők kellenek-e?
Schuszter Gergely: Igen. Eső esetén pl. beállási lehetőség, továbbá a tervező és a főépítész trafó-jellegű
épületet nem javasolnak. Az eredeti terv felelt meg teljes egészében a pályázati kiírásnak, az első
csökkentés még magyarázható volt, ez a verzió viszont már a kiíró jóváhagyásával lehetséges csak, mert
tartalomcsökkentés történt, az egyeztetések alapján. Az épület végül visszakerült arra a helyre, ahol az
eredeti terv szerint is volt. A telek Duna felőli végén a 10 méter széles be nem építhető sáv csökkentéséhez
a KDV-VIZIG nem járul hozzá, ez egységes az egész Duna-hosszon. Viszont ezt a sávot kihasználjuk
környezetrendezési célra, mert a lényegi szempont itt az vízügyi oldalról, hogy a lefolyást ne zavarja
beépítés.
Rácz Balázs: A műszaki ellenőr kiválasztásra került már?
Schuszter Gergely: A kivitelező kiválasztása és a fedezet biztosítása a fő kérdés, azt követően tudunk
továbblépni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta a határozati javaslatot.
65/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
szabadstrand vizesblokk épület megépítésére a BEREG-MOZAIK Kft.-vel (1064 Budapest,
Vörösmarty u. 51/A) köt szerződést 29 608 332 Ft + ÁFA ajánlati áron, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: szerződéskötésre: a döntést követő 8 napon belül
2. napirendi pont: A Dunabogdányi Sport Egyesület támogatási kérelme
Schuszter Gergely: Köszönti Lőrinc Miklós elnököt, majd megadja neki a szót a tájékoztató
megtartásához.
Lőrinc Miklós: Tájékoztatást ad az Egyesület keretében végzett sporttevékenység részleteiről, az
utánpótlás helyzetéről, a pénzügyi-gazdálkodási adatokról, költségvetési keretekről, ennek keretében a
TAO-pályázati rendszerről.
Működési célú kiadások éves szinten 2-2,5 millió Ft (engedélyek, pályafenntartás, nyírás). Buszok
üzemeltetése 1-1,56 millió Ft / év, 400 gyermek szállítását végzik (foci és úszás), rendszeres karbantartás
szükséges a járművek esetében. Itt bevétele is van az Egyesületnek, kb. 1 millió Ft / év jön össze a
fuvarokból. Kedvezményes buszhasználat is van a nemzetiségi önkormányzat, iskola és táncosok
esetében.
A TAO pályázati rendszert is részletekbe menően bemutatja. Ez a program 10 éve tart az MLSZ-nél. Cél
az utánpótlás-nevelés, kb. 2-3 éves pályázati etapok vannak:
1. pályalétestés
2. pályafenntartás, karbantartás
3. eszközök: öltözőberendezés, kapuk, hálók
4. informatikai eszközök, laptop, fényképező stb.
5. nézőtéri komfort növelése: elektromos kijelző, hangosbemondó
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A TAO pályázati rendszerben az utánpótlás külön részt képez, itt csapatszám és gyermeklétszám alapján
határozzák meg az igényelhető összeget. Utánpótlás esetében az edzők bérköltsége is elszámolható.
Jelenleg 3 edző van: Molnár Balázs, Kreisz Bendegúz és Rudolf Gábor). hét utánpótláscsapat van jelenleg,
további két utánpótlás korosztály várható még, ez a maximum már. Emellett felnőtt és öregfiúk csapat is
működik.
A pályahasználat és pályaépítés esetében a TAO-rendszerben már 30 %-os önerő is szükséges.
Egy pályázati ciklus július 1-től következő év június 30-ig tart, elszámolási kötelezettség van, és az egyes
célok között nincs átjárhatóság.
Az önrész biztosítás szükségességét a COVID-járvány idején elengedték átmenetileg. Az idei évben az
utánpótlást és a pályahasználat célú igényt már megítélték. A műfüves pályaépítésre vonatkozó igény
elbírálása később várható, ez már a jövő évet érinti majd. Összesen 19 millió Ft (8+11) a megítélt összeg,
viszont a cégek, év végén fizetnek, ezt át kell hidalni, mert már június 1-től kell fizetni.
Az egyesületi tagdíj 4000 Ft/hó, idén 5000 Ft-ra emelik.
A teniszpályára a régi műfű kerülne.
Dr. Hidas András: Korábban a civil pályázat keretében évről-évre 2,5 millió Ft-ra irányuló pályázatot
adtak általában, amiből 8-900 eFt került megítélésre.
Lőrinc Miklós: Az az alapcél, hogy a működés biztosított legyen. Ez évente 2,5 millió Ft-ot igényel
alapból, amiben megjelenik az általuk hozzátett saját rész is.
Dr. Hidas András: A Dunabogdányi Sport Egyesület komplexebb működésű szervezet, mint a többi
egyesület, ezért indokolt külön kezelése, itt szorosabb önkormányzati kapocs van.
Schuszter Gergely: Úgy látja, hogy tartalom van, rendeben is van ez a rész, viszont kívülről nézve van
hová fejlődni, (ld. pl. a pályán nincs rend). Ezért is kezdeményezett egyeztetést az elnök úrral egy aktívabb
elnökség felállítására.
Lőrinc Miklós: Ez a munka is halad, az egyeztetések zajlanak, négy tag már jelezte, hogy számíthatunk
rá az elnökségben, a további egy fő viszont visszamondta időközben, épp a legutóbbi képviselő-testületi
ülésen elhangzottak miatt. A négy fő a következő: Molnár Balázs, ifj. Spáth Gottfried, Vörös Dávid,
Lőrinc Miklós.
Balogh Arnó: Jeli, hogy szívesen részt vállal az elnökségi munkában, „csendes tagként”.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
66/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
pénzügyi támogatást nyújt a Dunabogdányi Sport Egyesület (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 4.)
részére 900.000,- Ft összegben. A támogatás célja az Egyesület működési költségeihez való
hozzájárulás.
A támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.)
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: a döntést követő 8 napon belül
3. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Schuszter Gergely Dunabogdány Község Önkormányzata 40/2022. (III. 7.) önkormányzati
határozatával pályázatot hirdetett a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő
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egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. A
pályázati forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati
rendeletben „Egyéb civil szervezetek támogatása” címen meghatározott 3 500 000 Ft.
Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére.
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek,
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra
határidőben 12 pályázó nyújtotta be pályázatát. Mindegyik pályázat teljesítette a pályázati feltételeket, egy
pályázatot sem kellett visszautasítani érvénytelenség miatt. A beérkezett igények összesen 4 977 500,- Ft
összeget tesznek ki, ez 1 477 500,- Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló összeget.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén végig vette az egyes szervezetek pályázatait, és
a rendelkezésre álló keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra. Mérlegelték,
hogy mekkora közérdeket szolgál, mennyi saját erő áll rendelkezésre. Hangsúlyozza, hogy elsősorban
projekteket, programokat kívánnak támogatni.
Ismerteti a benyújtott igényeket és a javasolt támogatási összeget szervezetenként.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
67/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil szervezetek
2022. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el:
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület

60 000 Ft

FAKULT Egyesület

800 000 Ft

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

300 000 Ft

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

250 000 Ft

Nepomuki Szent János Alapítvány

200 000 Ft

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

200 000 Ft

Bogdaner Singkreis

600 000 Ft

Dunabogdányi Svábzenekar

420 000 Ft

Donauknie Tanzgruppe

200 000 Ft

Nyugdíjas Klub

170 000 Ft

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

100 000 Ft

Dunabogdányi Reformátusok Alapítványa

200 000 Ft

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.)
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szervezetek értesítésére: azonnal
a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 15 napon belül
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4. napirendi pont: Gépjármű beszerzés ügye
Schuszter Gergely: Amint arról már korábbi képviselő-testületi ülésen szó volt, a településüzemeltetésen
dolgozók részére szükséges lenne egy gépjármű csere, a meglévő Peugeot már nem biztonságos, ezért
használt Pickup típusú gépjármű vásárlására lenne szükség. A 36/2022. (II. 14.) önkormányzati
határozattal erre a célra 4 000 eFt keretösszeg került biztosításra a 2022. évi önkormányzati
költségvetésben. Az eltelt időben több gépjárművet is megtekintettünk, átnézettünk, de nem javasolták a
vételt. Ismerteti a Csaba-Vár Invest Kft. tulajdonában álló VW Amarok vételi lehetőséget. A cég
gépjárműflotta cserét tervez, ezért a meglévő járműveiket eladásra kínálják. A gépjármű Dunabogdányban
található,2011. évjáratú, dízel, 260420 km a km-óra állása, helyi szervízelés alatt állt, kiosztja a
rendelkezésre bocsátott iratokat a gépjárműről. A mai napon a településüzemeltetésen dolgozó kollégák
átnézették az autót szerelővel, aki szerint ár-érték arányban megfelelő az ajánlat. A vételár: 3 500 000 Ft
+ ÁFA, ezért 445 000 Ft összegű további forrásbiztosítás szükséges, illetve mivel a 4 M Ft keretösszeget
meghaladja a vételár, ezért a gépjármű megvásárlására kapott polgármesteri felhatalmazás nem elegendő,
a vétel tárgyában döntést kell hozni.
Spanisberger Anna: Dízelt nem javasol falun belüli használatra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta a határozati javaslatot.
68/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fejlesztési támogatást
nyújt a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.-nek 4 445 000,- Ft összegben, melynek célja használt
gépjármű (VW Amarok, frsz.: LVR-414) beszerzése.
A fejlesztési támogatás fedezete a 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2022. (III. 10.)
önkormányzati rendelet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron megmaradó
összeg, az afölött fennmaradó összeg erejéig pedig az általános tartalék.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Szivattyú beszerzése
Schuszter Gergely: A GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében 2021. évi feladatként szerepelt a II-es
vízbázis fertőtlenítő (hipózó) állomás on-line vízminőségi paraméter mérés kiépítése, mely nem került
megvalósításra, tekintve, hogy az EuroVelo 6 projekt megvalósulása esetén a feladat megoldása
megtörténne. Helyette a II-es vízbázis kútjában üzemelő szivattyú helyett egy új, tartalék szivattyú
beszerzésére tett javaslatot a Fővárosi Vízművek Zrt., szintén a bérleti díjból származó keret terhére. A
tartalék szivattyú beszerzésének a szolgáltatás és ivóvíz biztonság szempontjából is kiemelt szerepe van.
Ismerteti a beérkezett árajánlatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
69/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
II-es vízbázis kútjában üzemelő szivattyú helyett egy új, tartalék szivattyú beszerzésére a Xylem
Water Solutions Magyarország Kft.-vel (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) köt szerződést 941 356,Ft + ÁFA összegben. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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