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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 3-án
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 5 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton való indulás
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton való
indulás
Schuszter Gergely: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.
A az alábbi alcélokra lehet pályázatot benyújtani:
a.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
b.) Belterület utak, járdák, hidak felújítása
c.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrasruktúra - fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény
létrehozása.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege az a) pont esetében
30 millió Ft, a b) pont esetében 15 millió Ft, és a c) pont esetében 20 millió Ft
A 2015. évi költségvetésbe tervezett beruházásokat figyelembe véve az a.) pályázati cél tekintetében az
Orvosi rendelő nyílászáró cseréje és homlokzat felújítás került kiválasztásra, a b.) pályázati cél esetében
a Petőfi S. u. – Iskola u. járda felújítása, kiépítése; a Bem J. u. martaszfaltos burkolása; valamint a Patak
utca (11-es út – Svábhegy u. közötti) és Svábhegy u. (Patak u. – jelenlegi aszfaltburkolat végéig –
Svábhegy u. 25-ig tartó) szakaszának útfelújítása került kiválasztásra, míg a c.) pályázati cél esetében a
Dunabogdányi Általános Iskola és AMI udvarán kialakítandó új multifunkciós sportpálya és az annak
megközelítéséhez szükséges létesítmények kivitelezésére pályáznánk.
Ismerteti a költségbecsléseket, ajánlatokat, valamint az ezek alapján biztosítandó önerő összegeit.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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67/2015. (VI. 3.) önkormányzati határozat
I.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatok
benyújtását az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ac) alcél alapján pályázatot nyújt be az Orvosi rendelő
épületének fejlesztésére, felújítására (nyílászáró csere és homlokzat felújítás), melynek
összköltségvetése bruttó 4.325.215,- Ft, ebből az igényelt támogatás 4.108.954,- Ft és a
Képviselő-testület önerőként 216.261,- Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés Általános tartalék
keret terhére.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a b) alcél alapján pályázatot nyújt be
- a Petőfi S. u. – Iskola u. járda felújítására, kiépítésére,
- a Bem u. martaszfaltos burkolás elvégzésére, valamint
- a Patak utca (11-es út – Svábhegy u. közötti szakaszának) és a Svábhegy u. (Patak u. –
jelenlegi aszfaltburkolat végéig – Svábhegy u. 25-ig tartó szakaszának) útfelújítása
kivitelezésére,
melynek összköltségvetése bruttó 17.691.094,- Ft, ebből az igényelt támogatás 15.000.000,- Ft,
önerőként 2.691.094,- Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés Általános tartalék keret terhére.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a c) alcél alapján pályázatot nyújt be a Dunabogdányi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény területén új multifunkciós sportpálya
és az annak megközelítéséhez szükséges létesítmények létrehozására, melynek összköltségvetése
25.251.651,- Ft, ebből az igényelt támogatás 20.000.000,- Ft, önerőként 5.251.651,- Ft-ot
biztosít a 2015. évi költségvetésében.
II.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint a
jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: 2015. június 9.
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
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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