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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 11-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János 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 pontok:
1.

Védőnő helyettesítésére kiírt pályázat elbírálása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Beszámoló a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

7.

Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról, HÉSZ módosítás
kezdeményezése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2015/2016.
nevelési évben
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. Árvízvédelmi települési felkészülés koncepció
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
13. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
14. Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések, parkolási rendelet
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
15. Hulladékszállítási díj fizetésével kapcsolatos kérelem
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Védőnő helyettesítésére kiírt pályázat elbírálása
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Schuszter Gergely: A zárt ülést követően ismerteti az 50/2015. (V. 11.) önkormányzati határozatot.
2. napirendi pont: Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosítására
Oláh Józsefné: Ismerteti a 2014. évi költségvetési rendelet módosítás okát, a IV. negyedév
változásainak a rendeleti átvezetése történik meg az Önkormányzat és az egyes intézmények esetében.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 3/2015. (V. 14.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi
költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Schuszter Gergely: Javasolja, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pont tárgyalását vegyék előre,
melyet ügyrendi szavazással a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül
elfogadott.
3. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának
elfogadása
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné ügyvezetőt, Bárány Terézia könyvvizsgálót, majd megadja
a szót az ügyvezető asszonynak.
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Oláh Józsefné: Ismerteti a Kft. 2014. évi tevékenységét, mely alapvetően közszolgáltató tevékenységet
foglal magában, így a sportlétesítmények üzemeltetése, a község kommunális hulladékgyűjtése,
elszállíttatása kapcsán a számlázás és díjbeszedés közvetített szolgáltatásként, valamint közterületfenntartás. A létszám 2014. évben nem változott. A Kft. vagyoni helyzete számottevően nem változott,
pénzügyi helyzete javult. Ismerteti a felügyelő-bizottság határozatát.
Bárány Terézia ismertette független könyvvizsgálói jelentését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
52/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2014. évi beszámolóját 99.839 eFt mérlegfőösszeggel, 59.552 eFt saját tőkével és 1.011 eFt mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Kft. értesítése a döntést követő 8 napon belül
4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Oláh Józsefné: Ismerteti a 2014. évi költségvetés főbb adatait. A 2014. évi költségvetés főbb bevételi
adatai a következők:
- eredeti bevételi előirányzat
334.250 eFt
- módosított bevételi előirányzat
373.858 eFt
- teljesített bevételek
370.135 eFt.
A teljesített bevételek
9,0 %-át
33.261 eFt-ot az intézményi működési bevételek;
29,3 %-át
108.422 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei;
0,6 %-át
2.097 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek;
48,1 %-át
178.031 eFt-ot a költségvetési támogatás;
0,6 %-át
2.143 eFt a működési célú átvett pénzeszköz;
0,2 %-át
794 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
12,2 %-át
45.086 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi pénzmaradvány igénybevétele,
illetve fejlesztési hitel felvétele
képezi.
A 2014. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
334.250 eFt
- módosított előirányzat
373.858 eFt
- teljesítés
335.002 eFt.
A teljesített kiadások:
160.351 eFt-ot használtunk fel működésre
ebből:
119.428 eFt-ot személyi juttatásokra
29.268 eFt-ot bérek járulékaira
121.528 eFt-ot dologi kiadásokra
8.762 eFt-ot szociálpolitikai juttatásokra
32.468 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
16.007 eFt-ot felújításra
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5.691 eFt-ot beruházásra
1.850 eFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásra.
A tárgyévi maradvány értéke 35.143 eFt, ebből 34.843 eFt az Önkormányzat maradványa, mely nem
szabadon felhasználható maradvány, részben (20.252 eFt) feladattal terhelt összegek: közfoglalkoztatás
2015 évre szóló előlege, 2015 évi állami támogatás megelőlegezése, víziközmű fejlesztésre fordítandó
bevételek, kötött felhasználású adomány, szociális tűzifa támogatás, 2015-ben elszámolható decemberi
nettó bértámogatás.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 3.982 eFt, kiadása 3.376 eFt volt 2014. évben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 4/2015. (V. 14.) önkormányzati rendeletét Dunabogdány
község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. napirendi pont: Beszámoló a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről
Dr. Németh József: 2014. évben is külső szakértő bevonásával látta el a belső ellenőrzési feladatokat.
2014. 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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
53/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2014. 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
Schuszter Gergely: Javasolja, hogy a meghívó szerinti 8. napirendi pont tárgyalására kerüljön sor,
melyet ügyrendi szavazással a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül
elfogadott.
6. napirendi pont: A környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Dr. Németh József: A közelmúltban megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melynek
következtében előtérbe került az égetés szabályozása és korlátai. A környezetvédelmi törvény
vonatkozó előírásainak megfelelően településünk esetében a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI.
22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében – az egyéb tűzvédelmi szabályok
betartásával – az avar és kerti hulladék égetése lehetséges Dunabogdányban. Tekintettel az új OTSZ
hatályba lépésére, a törvény adta lehetőségünkkel élve, figyelemmel a Belügyminisztériumi rendeletre is
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indokolt újraszabályozni és szigorítani, korlátozni a bel-, illetve külterületi avar és kerti hulladék
égetését. A tarló és a lábon álló száraz növényzet irányított égetését az OTSZ szabályozza.
Ismerteti a javaslatot, mely két verziót tartalmaz: az egyik verzió a jelenlegi szabályozást tartaná életben,
a másik ún. „B” verzió pedig belterületen, a lakosság és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti
hulladék égetését megfelelő légköri viszonyok esetén február 15-től május 31-ig, valamint szeptember
15-től november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton
08:00 és 14:00 óra között engedi. Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.
Schuszter Gergely: A „B” verzió hatályba lépését 2016. évtől javasolná, addig az újságban a szükséges
tájékoztatást meg lehet tenni, így biztosítva a kellő átmenetet.
Dr. Hidas András: Álláspontja szerint a „B” verzió bevezetése indokolt már 2015. évben is,
figyelemmel a Dunakanyar többi településén is bevezetett szabályokra. Az átmenet érdekében javasolja,
hogy a jogkövetkezmények alkalmazása terén idén figyelmeztetéssel éljen az Önkormányzat, majd 2016.
évtől már szigorúbban szankcionáljon.
Rokfalusy Balázs: Szintén a szigorúbb szabályozás elfogadását támogatja, azzal, hogy a határidő
minden esetben hó eleje, ill. vége legyen. Módosító javaslatot terjeszt elő, melynek értelmében március 1től május 31-ig (2015. évben június 15-ig), valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban
lehetséges szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton 08:00 és 14:00 óra között a kerti
hulladék égetése.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot, a módosító indítvány szerint.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 5/2015. (V. 14.) önkormányzati rendeletét a környezetvédelemről
szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Schuszter Gergely: Köszönti Bognár Judit intézményvezetőt, majd megadja a szót a beszámoló
megtartásához.
Bognár Judit: Ismerteti a Társulás keretében ellátott településeken tapasztalt, valamint a dunabogdányi
helyzetet. Dunabogdányban az esetszám 2014. évben nem volt magas, a családsegítő szolgálat
esetszáma 13 volt, a gyermekjóléti szolgálatot igénybe vevők száma pedig 19 család volt (ez 22
gyermeket jelent).
Tájékoztatást ad az intézmény működéséről, a személyi és tárgyi feltételekről. 2014. évben a nyolc évig
Dunabogdányban dolgozó kolléga nyugdíjaztatása miatt családgondozó váltás történt a településen, de
ez nem okozott problémát az ellátás minőségét illetően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
54/2015. (V. 11.) 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.) 2014. évi tevékenységéről, valamint az
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Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Szolgálat értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
8. napirendi pont: Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról, HÉSZ
módosítás kezdeményezése
Schuszter Gergely: Köszönti Gubán Sándor települési főépítészt, majd megadja a szót a tájékoztató
megtartásához.
Gubán Sándor: Tájékoztatót tart a 2014. év, illetőleg 2015. I-IV. hónap településképi véleményezési, ill.
bejelentési eljárásairól. A fenti időszakban 9 településképi véleményezési, valamint 7 településképi
bejelentési eljárás volt.
Et követően ismertet egy külterületi területrészt érintő ügyet, melyet az AEROGLOBUS Repülő
Sportegyesület. nyújtott be, repülőhangár elhelyezéséhez. Ez egy fémlemez épület lenne, kapuval, ami
az ejtőernyők tárolására szolgálna, melyet a 11-es út mellett helyeznének el. Itt egyébként a reptér
kialakítás szakhatósági oldalról rendben van. A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat (a továbbiakban:
HÉSZ) szabályozza a mezőgazdasági területen lehetséges kerítés elhelyezését, valamint az MÁ övezetbe
bekerült fű felületű, 400x40 m futópálya méretű repülőtér létesítésének lehetősége (55. §). Kerítése az
általános szabályok szerint építhető. A repülőtér területén a repülésirányításhoz és repülésbiztonsághoz
szükséges építmények elhelyezhetők.
A tervezett építmény 50 m3-nél nagyobb lenne, 11 x 7,4 méter méretű zárt szelvényű épület, ami ugyan
a HÉSZ alapján ideiglenesen (180 napra) létesíthető, azonban úgy véli, hogy mivel a szóban forgó
terület a település „kapuja” Budapest felől, ezért indokolt a képviselő-testület előtti tárgyalás. Az
építmény a tervek szerint a repülési szezonban állna ott, kb. 5 hónapig.
Schuszter Gergely: Támogatni tudja, ha az anyag-szín elképzelések megfelelők, a tájba és a
településképbe illő kivitelezés szükséges.
A Képviselő-testület elvi támogatását fejezte ki a Dunabogdány 0179/319 hrsz.-ú területen ideiglenes
jellegű építmény elhelyezéséhez repülőtér hangár céljára. A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a
településképi vélemény kiadásához további egyeztetés szükséges.
Gubán Sándor: Ismerteti a HÉSZ-szel kapcsolatos két részmódosítás szükségességét és azok okát.
Az egyik részmódosításra a sportpálya és a KDV-VIZIG kezelésében lévő út közötti területet érinti.
Erre a területre az új HÉSZ 1. számú mellékletében Vt-3 jelű új övezet került kialakításra. A HÉSZ
szerkesztése során azonban az új építési övezet szabályozása – szerkesztési hiba miatt – kimaradt a
dokumentumból. Ezt a hibát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés d) pontjának
megfelelően elírás javítása, pontosítása keretében kívántuk korrigálni, azonban erre az állami főépítész
állásfoglalása alapján nincs jogi lehetőség, hanem ún. egyszerűsített eljárásban módosítani szükséges a
HÉSZ-t, melynek során ki kell egészíteni a Vt-3 építési övezet szabályozásával.
A másik terület a Bergmann-tó és környezete szabályozása. A terület a 2005-ben elfogadott
településszerkezeti tervben már különleges rekreációs területként volt tervezve, a korábban hatályos
helyi építési szabályzat is tartalmazta az övezeti előírásokat, de részletes szabályozása nem készült el. A
2012. évben megkezdett tervezési, véleményezési folyamat során – egyebek mellett – ezt kívántuk
pótolni, de megváltozott jogszabályi környezet miatt a véleményezés sikertelen volt. Így a jelenleg
hatályos településrendezési eszközökben a korábbi állapot szerepel. Ennek az elakadt tervezésnek,
véleményezésnek az újraindítása szükséges teljes eljárásban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
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55/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település helyi
építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ)
módosítását kezdeményezi, a 0161/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.
Az eljárás típusa: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerűsített eljárás.
A módosítás tárgya: a terület a rendelet mellékletét képező Szabályozási Tervlapon az ún. Vt-3
övezetbe került, azonban a HÉSZ-ből kimaradt az új építési övezet szabályozása, ezzel a HÉSZ-t
ki kell egészíteni, a határozat mellékletét képező véleményezési anyagban foglaltak szerint.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
56/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település helyi
építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ)
módosítását kezdeményezi, a Településszerkezeti tervben K-R övezetben szereplő ún. Bergmann
tó és környezete terület-felhasználási egység vonatkozásában.
Az eljárás típusa: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § szerinti teljes eljárás.
A módosítás tárgya: a fenti terület-felhasználási egységre vonatkozó tervezés és véleményezés
újraindítása, tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési-véleményezési eljárás elakadt, így jelenleg
nincs érvényes szabályozás a területre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Schuszter Gergely: Javasolja, hogy a meghívó szerinti 11. és 13. napirendi pontok tárgyalására kerüljön
sor, melyet ügyrendi szavazással a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül
elfogadott.
9. napirendi pont: Árvízvédelmi települési felkészülés koncepció
Schuszter Gergely: Köszönti a meghívott személyeket. Ismerteti az előzményeket: hivatalba lépése
utáni egyik első intézkedéseként kérte fel Molnár Györgyöt a dokumentum összeállítására. Ennek során
a 2013. évi árvízi tapasztalatok alapján, az állami tervek (vízkár-elhárítási, polgári védelmi terv)
figyelembe vételével zajlott a munka 2013. november óta, a helyi védekezés megszervezése érdekében.
vízügyi szakemberek (KDVVIZIG, FETIVIZIG), illetőleg a Katasztrófavédelem is véleményezte a
dokumentumot. Bemutatja a meghívottakat, akik a helyi védekezésben szakmai segítséget tudnak
nyújtani a polgármesternek. Mindezek alapján árvízmentes időszakban („békeidőben”) kiépíthető,
összeállítható a helyi árvízi védekezés rendszere.
Molnár György: Részletesen ismerteti és bemutatja az árvízi védekezés települési felkészülési
koncepcióját, az összeállításához tanulmányozott iratokat, dokumentumokat, terveket.
Schuszter Gergely: Kiemeli az ún. azonnali teendők felsorolást, és tájékoztatást ad az ott említett
problémák állásáról, a tapasztalt nehézségekről, melyek ezeknek a problémáknak a kezelését,
megoldását késleltetik, akadályozzák.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
57/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
Árvízvédelmi települési felkészülés koncepció tanulmányt.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: folyamatos
10. napirendi pont: Egyebek
a) SZEI kérelme készülék beszerzéshez
Schuszter Gergely: Köszönti Dr. Pázmány Annamária intézményvezetőt, majd megadja a szót a
kérelme ismertetéséhez.
Dr. Pázmány Annamária: A kérelem – a 2014. évihez hasonlóan – valamennyi, az ellátási területhez
tartozó önkormányzathoz címzett, lakosságarányos támogatás érdekében további műszerek, eszközök
beszerzésére irányul. A megnövekedett betegforgalom miatt, ill. a kulturált betegfogadás érdekében a
recepció kiváltásához egy totemoszlop beszerzését tervezik, továbbá az egynapos sebészetre egy shaver
készülék megvásárlása lenne indokolt. Sajnos ilyen fejlesztésekre központi támogatásból nincs módjuk.
Az ellátotti terület települései részvételével és költségviselésük esetén 66,- Ft / lakos támogatás
szükséges.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
58/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) részére medikai programhoz totem
oszlop, valamint egy shaver készülék beszerzéséhez 215.094,- Ft összegű támogatást biztosít az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék sora terhére. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
b) Iskolaudvar tervezése
Schuszter Gergely: A LAND-A Kft. az iskolaudvar tervezése keretében a kért módosításokat
elvégezte, a javított vázlatot megküldte az Önkormányzathoz. Ismerteti az eszközölt módosításokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
59/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Általános iskola környezetrendezési koncepciótervének a korábbi kéréseknek megfelelően javított
verzióját, így megtörténhet a terv véglegesítése.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a tervező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
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c) Pályi Gyula Jánosné haszonbérleti kérelme
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. Pályi Gyula Jánosné korábbi haszonbérleti szerződése lejárt
kéri további 5 évvel annak a meghosszabbítását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
60/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező dunabogdányi 613.hrsz. alatti ingatlan bérleti szerződését Pályi Gyula Jánosné
2023 Dunabogdány, Kálvária u. 7. szám alatti lakos bérlő kérelmére, változatlan bérleti
feltételekkel (éves bérleti díj 2.000,- Ft) meghosszabbítja, 2020. május 31-ig terjedő időszakra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2015. május 31.
d) Komposzttelep helyzete
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 2015. március 16-án tartott ülésén már tárgyalt az ügyről és
egyetértett abban, hogy az ágas növényi, kerti hulladék kezelése, begyűjtése ügyében alternatív
megoldást kell kidolgozni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat ezt a feladatot a szóban forgó
önkormányzati ingatlanon nem tudja megfelelően ellátni, megítélése szerint korábban sem tudta.
Tekintettel arra, hogy emiatt fennáll a veszélye, hogy olyan hulladék is megjelenjen, ami ilyen módon
nem hasznosítható, javasolja az ingatlan bezárását.
A jövőben hogyan az ágas kerti, növényi hulladék kezelése házilag komposztálással, ill. aprítékként
lehetséges, továbbá a hulladékszállítási közszolgáltató zöldjáratával elszállíttatható az erre rendszeresített
zsákban kihelyezve a megadott napokon. A zöldhulladék-gyűjtő zsák Nagy Máté Vegyeskereskedésében
kapható.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
61/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának
komposzttelepként használt ingatlant bezárja.

Képviselő-testülete

úgy

dönt,

hogy

a

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
e) Munkaterv módosítás
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
62/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Képviselő-testület 2015. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 2/2015. (I. 12.) önkormányzati határozat mellékletét képező
2015. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2015. június 15-ei rendes ülés napját 2015. június 9-re
módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógusszükséglete a 2015/2016. nevelési évben
Gräff Albertné: Ismerteti a 2015/2016. nevelési év várható csoportlétszámait. Az öt csoportban
történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes létszám
131 fő. A beiratkozási időszakban 34 gyermek jelentkezett az óvodába.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
63/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2015/2016. nevelési évben a
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 2015/2016. nevelési évben engedélyezi a
Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport (nagycsoport, középső-nagycsoport,
középső csoport és két db 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 2015/2016. nevelési évben a Német
Nemzetiségi Óvoda nagycsoportjában, középső csoportjában, és a két db kiscsoportjában
engedélyezi a törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott maximális óvodai
csoportlétszám (25 fő) túllépését. A nagycsoport és a középső csoport várható létszáma 26 fő, a
két db kiscsoport várható létszáma 28-28 fő (a középső-nagy csoport várható létszáma 23 fő).
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
12. napirendi pont: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet, mely egy Erzsébet királyné úti ingatlan villamos energia
ellátásáról szól, földkábeles csatlakozó vezeték létesítésével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
64/2015. (V. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 670/2 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 685/7 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához
- a csatolt SE-PLAN-D szám: 13392/2015. munkaszámú - műszaki tervdokumentáció (készítette:
ELMŰ Hálózati Kft.) alapján.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
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13. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
A település hosszú távú fejlesztési programjának egyik fontos állomására került sor 2015. április 24-én,
az első ún. workshop megtartásával. Ezt a fórumot a dunabogdányi vállalkozókkal folytattuk, a program
készítésével megbízott cég képviselőivel.
A Forgó-strand idei kijelölése és engedélyezése érdekében 2015. május 5-én volt a szokásos Strand
bejárás a Népegészségügyi Intézet, valamint a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság képviselőinek
részvételével. Az első vízmintavételre is sor került. A strand június 15-től augusztus 31-ig fog üzemelni.
Köszöntések:
Fábián András 90 éves születésnapját ünnepelte 2015. március 29-én,
Antos Károlyné Edit néni 99 éves születésnapját ünnepelte 2015. április 30-án,
Ézsiás József – Ézsiás Józsefné 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték 2015. május 5-én.
14. napirendi pont: Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések, parkolási
rendelet
15. napirendi pont: Hulladékszállítási díj fizetésével kapcsolatos kérelem
A 14-15. napirendi pontokat 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 22:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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