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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (vízi közmű vagyon,
felügyelő bizottsági tag választás)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Szalai István telekvásárlási kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

„Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívás jóváhagyása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (vízi
közmű vagyon, felügyelő bizottsági tag választás)
2. napirendi pont: Szalai István telekvásárlási kérelme
Az 1-2. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
3. napirendi pont: „Hulladékszállítás – kiegészítő szolgáltatások” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Dr. Németh József: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2015. július 1-én hatályba lépő változása kapcsán szükséges a
település tekintetében egy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lefolytatni, tekintettel
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arra, hogy a településen a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell a fenti időponttól
biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
A tárgyalásos eljárás lefolytatására a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát bízta meg a Képviselő-testület, az
Iroda előkészítette az ajánlati felhívást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
81/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
94. § (1) bekezdése szerint, és 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján „Hulladékszállítás - kiegészítő
szolgáltatások” tárgyban, egyúttal jóváhagyja a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
4. napirendi pont: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet, melyben a Öreg Kálvária utcai telekalakításhoz kérik a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadását.
Schuszter Gergely: A Kutyahegyen lévő Magyar Telekom bázisállomás optikai ellátása beruházás
módosított tervéhez is megadható a hozzájárulás, miután a távközlési cég képviselővel tartott tárgyalás
eredményeként lehetőség nyílik a Kutyahegyen lévő tornyon a tervezett térfigyelő kamerarendszer
átjátszójának telepítésére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
82/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2725 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a 2731, 2732, 2733, 2734 hrsz. alatti ingatlanokat érintő telekalakítás
engedélyezéshez - a csatolt B-13/2015. munkaszámú, 2015. március 2-án kelt változási vázrajz
(készítette: Tahiméter Kft.) alapján.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
83/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 752 hrsz.-ú kivett közterület, 2536/11 kivett beépítetlen terület, 2630 hrsz.-ú kivett
vízmű, 1636 hrsz.-ú kivett közút, 2537/3 hrsz.-ú gyümölcsös, 2543/2 hrsz.-ú kivett közút, 2544/2
hrsz.-ú kivett közút, 2547/7 hrsz.-ú kivett közút, 2549/2 hrsz.-ú kivett út, 2550/2 hrsz.-ú kivett út,
2556 hrsz.-ú gyep (rét), 2683 hrsz.-ú kivett vízfolyás, 1348/1 kivett út, 033 hrsz.-ú kivett közút,
2020 hrsz.-ú kivett közút, 2005 hrsz.ú kert megnevezésű ingatlanok tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 1 TMH bázisállomás optikai ellátása megnevezésű
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– ST-059-K/2014. témaszámú módosított engedélyezési terv (készítő: STENTOR MI Mérnöki
Iroda Kft. - 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 45/13.) megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
Schuszter Gergely: Kiosztja a Petőfi S. u. és Iskola u. járdatervezés TANDEM Kft. által készített
helyszínrajzát, a napirend a soron következő képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
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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