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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 8-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Schuszter Gergely javasolta, hogy a meghívó szerinti
7. napirend tárgyalására az első két napirendet követően kerüljön sor.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
tárgyalási sorrend megváltoztatásával.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. A 2014. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
rendelet módosítása (a 2014.június 30-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Az iskolai étkező befejező munkái, használatba vétele
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. A 2014. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Tájékoztató a településképi véleményezési illetve bejelentési eljárásokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatához
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
8. Döntéshozatal a „Dunabogdány közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítési beruházás
megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Egyebek
10. Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző
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1. Napirendi pont: Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. Kiemelte,
hogy a bevételek 46,4 %-ban teljesültek, ebből a működési bevételeink időarányosan 48 %-on állnak,
míg a kiadások 46,2 %-on állnak időarányosan, ebből a működési kiadások 49,9 %-on, a felhalmozási
kiadások 29,8 %-on állnak. A bevételek közül a helyi adók teljesítése félévkor az éves előirányzat 52,8
%-án áll, ami a tavalyi évhez hasonló jó tendenciát mutat. Likviditási problémák nem voltak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
94/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: A 2014. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló rendelet módosítása (a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően)
Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2014. június 30. napjáig beérkezett változások
átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt
pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, választások lebonyolítása, vis maior
támogatás) átvezetése történik meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 10/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: Az iskolai étkező befejező munkái, használatba vétele
Pályi Gyula ismertette a használatbavételi eljárás állását: a kérelem benyújtását követően a Szentendrei
Járási Hivatal Építésügyi Hivatala került kijelölésre, a vízmintavétel megtörtént, a dokumentációban az
építési napló szerinti nyilatkozatok becsatolása szükséges, ez a felelős műszaki vezetői vagy kivitelezői
nyilatkozatok benyújtását jelenti.
A még hátralévő munkák sem a használatbavételi eljárás befejezését, sem a tényleges üzemelést nem
zavarják. Felsorolta a még esedékes kifizetéseket, elvégzendő munkákat: műszaki ellenőri tevékenység
díjazása, étkezőtér oldalfal burkolása, épületgépészet 5. ütem szerelvényezés befejezése, asztallapok,
előtető ill. padlásfeljáró kivitelezése, raktár-öltöző berendezés, készletbeszerzés, térfigyelő rendszer
kiépítése.
Elmondta, hogy eddig 14,2 M Ft hitel folyósításánál tart a beruházás, ehhez 682.900,- Ft önrész társult.
A meglévő keret tehát 5,1 M Ft.
Schuszter Gergely az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján javasolta, a Képviselő-testület
döntsön arról, hogy a hitel meglévő keretének mi legyen a sorsa.
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Az étkezőtér oldalfal burkolás ajánlata 652.526,- Ft + ÁFA, a szükséges hatóságilag előírt
készletbeszerzés, kiegészítés és bútor-berendezés (öltöző, raktár) várható összege 1,35 M Ft. Ezen felül
javasolná a külső homlokzat színezés megvalósítását, és a födém szigetelését, a szellőző berendezés
miatt járható felület kialakításával. Az előtető kérdésében álláspontja az, hogy a külső homlokzat
munkálatai között a padlásajtó kerüljön befalazásra, ezt követően a jelenlegi terv módosítására lenne
szükség, hogy olyan nagyobb méretű előtető létesüljön, ami alá a szállítókocsi is be tudna állni.
Spanisberger János egyetértett azzal, hogy az előtető kérdése megérne egy igényesebb kialakítást, erre
külön építési engedély áll rendelkezésre, ami három, illetve az építés megkezdése után öt évig érvényes,
módosítható. Erről a települési főépítésszel is egyeztetett, aki szintén ezt indítványozta.
A födémszigetelés kialakítás a felmérés szerint 165 m2 területet érint, 20 m2-es járópadozattal, 20 cm
vastagságban, ennek becsült költsége 700.000,- Ft. Javasolja a homlokzat befejezés keretében egy
egyszerű könnyűszerkezetes előtető felszerelését a faajtó eső és hó elleni megóvása érdekében. Ehhez
engedélyre nincs szükség.
Pályi Gyula összefoglalva indítványozta a fennálló hitelkeret felhasználását az alábbiak szerint:
étkezőtér belső falburkolat kialakítása, a konyhatechnológia kiegészítése a hatósági előírások alapján,
raktár-öltöző berendezése, külső homlokzat befejezése könnyűszerkezetes fémvázas előtetővel,
födémszigetelés.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
95/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzata úgy dönt, hogy az iskolai új melegítőkonyha és étkező
kialakítására még rendelkezésre álló hitelkeret terhére és erejéig az alábbi munkálatokat rendeli
meg:
1. az Önkormányzat az étkezőtér oldalfal burkolását a Timkett Kft.-től (1033 Budapest,
Kaszásdűlő u. 2.) rendeli meg 513.800,- Ft + ÁFA vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
2. az iskolai új melegítőkonyha konyhatechnológia kiegészítését, és a raktár-öltöző berendezését a
hatósági előírások alapján.
3. az iskolai új melegítőkonyha és étkező fölötti padlástér hőszigetelését 20 cm vastagságban,
padlásjárda kialakításával.
4. a külső homlokzat befejező munkálatainak, színezésének elvégzését, az ideiglenes feljáró ajtó
befalazásával, és könnyűszerkezetes fémvázas előtető felszerelésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-4. pontban felsorolt munkák
vonatkozásában az árajánlatok alapján a szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a
vállalkozási szerződések megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont: A 2014. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Pályi Gyula ismertette az idei évre tervezett fejlesztéseket, beruházásokat és azok teljesülésének állását.
Az első félévben a fejlesztések közül elsődleges az iskolai új étkező kialakítása volt. Pályázati forrás
segítségével a Polgármesteri Hivatalban 5 db számítógépes munkaállomás cseréje valósult meg, továbbá
az Óvodába 500.000,- Ft értékben óvodabútorok beszerzésére került sor. Ismertette a rendezési terv
módosítások állását.
Az utak kátyúzására, aszfaltozásra a beérkezett ajánlatok ismertetésére külön napirendben kerül sor.
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5. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
2014. július 31-én az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a Duna-parti strandon, annak működtetését rendben
lévőnek találták.
Augusztus 1-4. között részt vettünk testvértelepülésünkön, Leutenbach-ban a Hocketse-n.
Augusztus 6-án megtörtént az új iskolai étkező műszaki átadás-átvétele, ezt követően benyújtottuk a
használatbavételi engedély kérelmet.
Augusztus 11. és 22. között igazgatási szünet volt a Polgármesteri Hivatalban, a hónap nagy része az
ilyenkor esedékes kulturális és ünnepi rendezvények, megemlékezések jegyében telt el:
1. augusztus 9-11.: Bogdányi búcsú (szombaton szimfonikus zenekari koncert, vasárnap
nemzetiségi délután és svábbál, hétfőn hajókirándulás Esztergomba, amelyen Nyírbogdány
polgármestere és több képviselő-testületi tagja is részt vett).
2. augusztus 13-án a Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági estje a Művelődési Házban
3. augusztus 16-án kukorica búcsú a Rókus kápolnánál
4. augusztus 19-20.: a Kertbarát kör terménykiállítása a Művelődési Házban
5. augusztus 20-án községi ünnepély a millenniumi emlékműnél
6. augusztus 24-én kitelepítési emlékünnepség a kitelepítési emlékműnél
Augusztus 25 volt a közvilágítás LED lámpás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési pályázat ajánlattételi
határideje. A határidőben egy ajánlat érkezett be.
Augusztus 30-án került sor az Óvodában az átépített régi udvar ünnepélyes átadására.
6. Napirendi pont: Tájékoztató a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárásokról
Pályi Gyula tételesen felsorolta a 2014/2. negyedévben kiadott településképi véleményeket, valamint
településképi bejelentésre kiadott határozatokat.
7. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
pályázatához
Pályi Gyula ismertette az előterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelű – típusát, az egyik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére igényelhető, a másik pedig a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiataloknak szól. A pályázat beadási határideje
2014. november 7. napja, pályázati tájékoztató a Hivatalban megtalálható, de az interneten is elérhető.
Beadni az erre rendszeresített internetes felületen kell.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
96/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
• dönt arról, hogy csatlakozik a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
• felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentumot.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: Döntéshozatal a „Dunabogdány közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítési
beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásról
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Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi határidőben egy ajánlattevő
nyújtotta be az ajánlatát: az EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és GLOBIMPEX Zrt.
közös ajánlattevők.
Ismertette a bíráló bizottság javaslatát: az EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft.,
GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a bíráló bizottság
javasolja, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.
A futamidő 84 hónap, az ezen időszak alatt már jelentkező fogyasztásbeli megtakarításból eredő
költségcsökkenésből fedezi a megvalósítás költségeit az ajánlattevő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
97/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Dunabogdány közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és
üzemetetési feladatok ellátása” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban az EC
Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevők
(székhely: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a szerződés
teljesítésére.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az ajánlati
felhívás rendelkezései szerint jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az érvényes
ajánlatot benyújtó közös ajánlattevők az alábbi tartalmú ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
tették, a bírálati szempontok szerinti pontozással:
EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment
Ajánlattevők
Kft., GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevők
súlysúly x
Bírálati részszempont
megajánlás
pontszám
szám
pont
A teljes beruházási nettó
összege a szerződés teljes
10
300,00
30
29.821.358,- Ft
futamideje alatt, jelenértéken
(Ft)
A szolgáltatási nettó díj
1.672.365,30
10
300,00
jelenértéken (Ft/év)
Ft/év
A szerződés időtartama,
40
84 hónap
10
400,00
(hónapban)
Pont x súlyszám
1 000,00
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Dunabogdány
közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemetetési
feladatok ellátása” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az EC
Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevők
(székhely: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.).
5. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.
Felelős: Pályi Gyulapolgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül
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9. Napirendi pont: Egyebek
a) Utak javítása, kátyúzása
Pályi Gyula ismertette a kiküldött ajánlatkérést és a beérkezett 6 ajánlatot. Három szerződés keretében
történne a munkák megrendelése az elvégzett felmérések alapján: egyrészt külön szerződés keretében
történne meg a vis maior keret felhasználása, a másik önkormányzati szerződés a település többi részén
elvégzendő útjavítási munkákra köttetne, végül a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete által
összegyűjtött 600.000,- Ft felhasználása a harmadik szerződés. Ez utóbbi külön szerepel az
ajánlatokban.
Spanisberger János véleménye az, hogy adott esetben érdemes lenne drágább ajánlatot adó kivitelező
kiválasztása, egy éves visszatartás mellett.
Schuszter Gergely javasolta olyan vállalkozó megbízását, aki már végzett munkát korábban, továbbá
indítványozta a polgármester felhatalmazását a további előkészítésre és a szerződések megkötésére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
98/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útaszfaltozási,
kátyúzási, útjavítási munkákra beérkezett és megismert ajánlatok alapján a további egyeztetések
lefolytatására, valamint a kivitelező kiválasztására és a vállalkozási szerződések megkötésére
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: 8 napon belül
10. Napirendi pont: Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
11. Napirendi pont: Díszpolgári cím adományozása
A 10. és a 11. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Pályi Gyula – a zárt ülést követően – ismertette a 99/2014. (IX. 8.) önkormányzati határozatot.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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