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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 9-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

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

Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Rácz Balázs képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Közmeghallgatás

2.

Az Óvoda névhasználatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Pest megye önálló régióvá válása iránti kezdeményezés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Előlegfizetés iránti kérelem a dunabogdányi 1126/3 hrsz.-ú ingatlan adásvétele ügyében
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Közmeghallgatás
Schuszter Gergely: megállapítja, hogy a közmeghallgatáson személyesen 1 fő jelent meg. Előzetesen
írásban egy levél érkezett e-mailen ma délben.
Fekete Péter (2023 Dunabogdány, Hegy u. 9.): A háza mögött a Kiss utca felőli rézsű megbontására
hívja fel a figyelmet, amit az ott zajlott építkezés kapcsán elszállítottak. Több szakember is látta a
területet, a megbontás és a további erózió hatására néhány év alatt ez a töltés el fog fogyni, illetőleg az
egész ház súlya az alatta lévő boltozatos pince falát kifelé nyomja a Kiss utca irányába. Ezért fennáll a
veszélye annak, hogy nem fog tudni kellő támaszt adni a háznak ez a megbontott rézsű. Idén
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februárban már beadványt írt az ügyben az Önkormányzatnak, akkor polgármester úr egyeztetett a
kérdésben a szomszéddal, akik ígéretet tettek a probléma megoldására.
Schuszter Gergely: A tavasszal érkezett beadvány után Kristóf János statikussal kint volt a helyszínen,
majd egyeztetett Bera Gyulával a szükséges munkákról. Rövid határidővel egyeztetést tartunk az ügyben
a statikus és az érintett tulajdonosok részvételével, ahol remélhetőleg pont kerül a kérdésre.
Dr. Németh József: Ismerteti Heimné Antalik Kitti e-mailen küldött levelét. A beadvány két témát
érint: az óvodai férőhely, ill. annak hiánya az egyik, a bölcsőde újranyitása a másik. Kéri, hogy a
Képviselő-testület foglalkozzon a témákkal, ill. legyen napirenden a két terület.
Az óvodai férőhelyeket érintő felvetés arról szól, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény a három
éves kort betöltő gyermek esetében kötelező óvodába járást ír elő, a helyhiány problémákat okoz egyes
szülőknek, akik napi négy órában már dolgozni mennének, amennyiben gyermekük óvodába tudna
járni.
A bölcsődét érintő kérdéskör lényege: az újranyitás megfontolását, annak alapos megvizsgálását kéri
több oldalról is megindokolva a születésszám várható alakulására is tekintettel. Egyrészt a községben
működő családi napközi igénybe vételéért fizetendő díjat nem minden szülő tudja megfizetni, másrészt
a gyermek három éves kora előtt nem tud az anya munkát vállalni, ami jövedelem kiesést okoz, ill.
szélsőséges esetben munkahely elvesztést okozhat a családban. Felvet néhány épületet, mint lehetséges
helyszínt a lakosság részéről érkező ötletként.
Schuszter Gergely: Köszöni a megkeresést. Kiemeli, hogy a felvetett problémák ügyében a célunk
közös. Erre kész tervanyag, koncepció áll rendelkezésre több mint 10 éve, amit munkanyelven „óvodanegyed”-nek nevezünk. Ebben a tervben a már megépült új épületen kívül további épületek
szerepelnek, különböző szükséges funkciókkal (több csoportszoba, tornaszoba stb.), továbbá a terv
szerint a jelenlegi tornaszobaként funkcionáló, egyébként legrégebbi épület lenne a bölcsőde. Ami
hiányzik, az a megvalósításhoz szükséges pénzügyi keret. Több pályázatot is benyújtott az
Önkormányzat a korábbi években, amennyi lehetőségünk van saját erőből, azt megtesszük. Azt látni
kell, hogy ahhoz, hogy valamennyi gyermek kulturált körülmények között tudjon óvodába járni, és
bölcsőde is legyen, az nagyságrendileg 100-150 M Ft-os beruházást igényel. Lehetőségeink
korlátozottak, ekkora hitel felvételére még kormányzati engedéllyel sincs módunk. A petíció jogos,
minden lehetőséget igyekszünk megragadni, hogy új óvodaépületet tudjunk építeni, de egyelőre nincs
reális esély erre állami vagy pályázati forrás nélkül. Pályázati lehetőségeink korlátozottak, tekintettel arra,
hogy a Közép-magyarországi régió fejlettségi szintje miatt – amit Budapest idéz elő – számos uniós
pályázatból eleve kizárt.
Megköszöni a megkeresést, örömét fejezi ki, hogy ilyen sokan foglalkoznak az üggyel, amire megvannak
a terveink, a megoldási javaslataink, keressük a forrásokat, hogy meg is tudjuk valósítani.
Gräff Albertné: Tájékoztatást ad a jelenlegi csoportlétszámokról, ami a törvényben előírt átlaglétszámot
minden esetben meghaladja, ill. a legmagasabb csoportlétszámot is több csoport esetében. Ezért is az
óvodának és az óvodapedagógusoknak az lenne az ideális, ha lenne egy hatodik csoport. De tisztában
vannak a realitással és a lehetőségekkel. Évek óta téma és napirenden van az óvoda bővítése, sajnos
nem jelent meg olyan pályázat eddig, amelyen a feltételek alapján indulhatott volna az Önkormányzat.
Tisztázza a beadványban is szereplő félreértést, mely a három éves kort betöltő gyermekek kötelező
óvodai nevelésével kapcsolatos. A nemzeti köznevelésről szóló törvény nem a harmadik életév betöltése
napjától írja elő a kötelező óvodai nevelést, ez sokszor félreértéseket eredményez. Ismerteti a vonatkozó
jogszabályi előírásokat.
Kiemeli, hogy az Önkormányzat tehát nem sértett jogszabályt az óvodai felvételek ügyében, a magas
létszám miatt azokat az egyébként augusztus 31. után harmadik évüket betöltő gyermekeket nem tudta
az Óvoda felvenni, akiknek szülei kisebb gyermekkel otthon vannak. Tíz gyermekről van szó, akik
közül – emlékei szerint – hat fő május 1. után tölti be a harmadik életévét. Természetesen a törvényi
előírásoknak megfelelően a következő tanévtől, 2016. szeptember 1-től ők óvodába kerülnek. Jelenleg is
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van olyan gyermek egyébként az Óvodában, aki augusztus 31. után tölti be harmadik életévét, de a
szülők dolgoznak.
Reagál a beadvány többi részére is. A tornaszoba kötelező, azt csoportszobává alakítani nincs mód. A
nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet kell biztosítani, ezt azoknak a gyermekeknek tudja az Óvoda
biztosítani, akiknek a szülei dolgoznak, egyéb esetben kérik a szülőket a gyermekek otthon tartására. Ez
a gyakorlatban jól működik, természetesen amennyiben bármilyen körülmény áll elő, arra rugalmasan
reagálnak, a szülőkkel megbeszélve.
Dr. Németh József: Ismerteti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bekezdésében foglaltakat: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Tehát az augusztus 31. nap egy fontos dátum az óvodai nevelés kezdete szempontjából. Amennyiben a
gyermek augusztus 31. előtt tölti be harmadik életévét, az adott év szeptember 1. napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben viszont augusztus 31. napját követően lesz
három éves a gyermek, a rá vonatkozó óvodáztatási kötelezettség a következő nevelési év első napjától
kezdődik. Természetesen arra van jogszabályi lehetőség, hogy szabad férőhely esetén a gyermek
felvételre kerüljön hat hónappal három éves kora előtt. Ezt az Óvoda folyamatosan figyeli, vizsgálja az
aktuális létszám alapján.
Dr. Hidas András: Jó lenne látni, hogy mekkora férőhely igény mutatkozik a potenciális szülők
körében bölcsődei ellátásra.
Rokfalusy Balázs: Tájékoztatást ad arról, hogy három személy kereste meg őt egymástól függetlenül a
két témában, a gyűjtőív megfogalmazásában közreműködött. Reményei szerint az országos
választásokhoz közeledve megnyílnak pályázati források ebben a régióban is, ezért fontos, hogy aktuális
érvényes építési / kiviteli tervek birtokában legyen az Önkormányzat.
2. napirendi pont: Az Óvoda névhasználatának felülvizsgálata
Dr. Németh József: A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felülvizsgálta a
köznevelési intézmények alapító okiratait. A felülvizsgálat keretében az Igazgatóság megállapította, hogy
a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten elnevezés képzése nem felel meg a hatályos jogszabályi
előírásoknak. Erre tekintettel fenntartói intézkedésre van szükség. Lehetséges megnevezés:
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda. Nemzetiségi nyelven: Bogdaner Kindergarten.
Rokfalusy Balázs: Ismerteti módosító javaslatát: figyelembe véve az óvoda több mint 100 éves múltját,
valamint a település jelenlegi lakosságának egészét, a határozati javaslatban szereplő „Dunabogdányi
Német Nemzetiségi Óvoda, nemzetiségi nyelven Bogdaner Kindergarten” elnevezés helyett az alábbi
két változat megfontolását indítványozza:
a) Dunabogdányi Óvoda, nemzetiségi nyelven Bogdaner Kindergarten
b) Dunabogdányi Óvoda - Kindergarten, nemzetiségi nyelven Bogdaner Kindergarten.
Ismerteti a két alternatív javaslatát alátámasztó indokolást.
Dr. Németh József: A b) változat szerinti elnevezés képzése nem felel meg a hatályos jogszabályi
előírásoknak, a nemzetiségi / idegen nyelvű megnevezés a hivatalos névtől külön kell, hogy
megjelenjen.
Gräff Albertné: A jelenlegi megnevezés előtt Napköziotthonos Óvoda volt az intézmény hivatalos
neve, a köznapi használatban nevezték Bogdányi Óvodának. Fontosnak tartaná, hogy a nemzetiségi
óvoda jelleg az intézmény hivatalos nevében is megjelenjen a jövőben is.
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A Képviselő-testület Rokfalusy Balázs indítványát – mely szerint a Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten intézmény új hivatalos neve legyen Dunabogdányi Óvoda, nemzetiségi nyelven: Bogdaner
Kindergarten – 1 igen szavazattal, 5 tartózkodás ellenében elvetette.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
121/2015. (XI. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-126. § rendelkezéseire – a Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten intézmény nevét módosítja; az intézmény új hivatalos neve: Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda, nemzetiségi nyelven: Bogdaner Kindergarten.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda (korábbi nevén: Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten) módosítással egységes szerkezetbe szedett Alapító okiratát, és azt a határozat
mellékletét képező tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított Alapító okiratot, és a módosító
okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az intézmény értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
a módosító és az egységes szerkezetbe szedett alapító okirat kiadására, a Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtására: a döntést követő 8 napon belül
3. napirendi pont: Döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a
2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról
Dr. Németh József: 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi keretei
jelentősen megváltoznak. Az új előírások értelmében 2016. január 1-től települési szinten a család- és
gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében kell a megváltozott
feladatellátást biztosítani.
A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-ig felül kellett vizsgálniuk a családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására
kötött ellátási szerződéseket.
A Képviselő-testület 2015. október 12-én tartott ülésén a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
jelenlegi ellátási módját (intézményfenntartó önkormányzati társulás) felülvizsgálta, és ez alapján
megállapította, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás jelenlegi feladat-ellátási módját a 2016.
január 1-től hatályba lépő jogszabályi változások továbbra is lehetővé teszik.
A következő határidő 2015. november 30. napja: a települési önkormányzatoknak 2015. november 30ig kell döntést hozni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016.
január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. Ez az időpontja az új
szolgáltatás működési engedélyeztetés benyújtásának is.
Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján
történő feladat-ellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat
vonatkozásában társulási formában történő feladat-ellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy
nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani.
Jelenleg a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretein
belül látjuk el a feladatot.
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A jogszabályi változások tükrében a rendelkezésre álló információk alapján Bognár Judit, a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője elkészítette a 2016. évre vonatkozó
költségvetési számításait, amely intézmény - feladatait tekintve - változatlan formában történő
fenntartása esetén az alábbiak szerint alakul:
Szentendrei járás 11 társult településének Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központjának normatív
támogatása összesen 70,5 M Ft (ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat 39 M Ft, a család- és
gyermekjóléti központ 31,5 M Ft).
2015. évi tartalék előreláthatóan 16 M Ft.
A költségvetés kiadási oldalának várható összege összesen 80,5 M Ft 2016-ra.
A 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi kereteinek jelentős
megváltozására tekintettel a társulási megállapodás, valamint az alapító okirat módosításáról a Társulási
Tanács 2015. november 2-án tartott ülésén meghozta a 6/2015. (XI.02.) sz. társulási tanácsi határozatát,
amelyhez a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozata szükséges. Ismerteti a
társulási tanácsi határozatot.
A Társulás neve Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásról
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásra, míg az intézmény neve
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményre változik.
A jövőben is egy intézményként, azonban annak önálló szakmai egységeiként látja el a Szt. 64. § (4)
bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a Gyvt. 39-40.§-ban, 40/A. § -ban, valamint 94. §-ában meghatározott
kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokat, a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a
család-és gyermekjóléti központ feladatait.

Az intézmény ellátási/működési területe:
Család- és Gyermekjóléti Központ: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi,
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.

-

Leányfalu,

A fentiek értelmében a Társulást alkotó 11 települést 2016. évben többletbefizetés nem terheli.
A Társulás és az általa fenntartott intézmény 2016. január 1. napjától 2016. május 31. napjáig tartó időszak szerinti
működéséről, pénzügyi helyzetének alakulásáról 2016. június 15-ig beszámol tagjainak. A szolgálat és a központ
vonatkozásában elkülönített költségvetés és pénzügyi elszámolás kell, hogy készüljön. Ennek, valamint a jogszabályi
környezet letisztulásának tükrében mérlegelendő a működési struktúra fenntartása vagy módosítása a következő évekre.
2016. évben tehát a jelenlegi szervezeti keretek között folytatódna a feladatellátás. Látni kell azonban,
hogy a járásszékhely településre az új jogszabály többletfeladatokat telepít. A kistelepülések, ahol az
esetszám sem magas az új jogszabályi feladatokat az előírt szakmai követelményeknek megfelelően a
központi költségvetési támogatásból el tudják a jövőben látni anélkül, hogy további saját forrást kelljen
hozzárendelni ehhez. Ezt látva kezdeményeztük Tahitótfaluval a DÖT-öt alkotó hét települési
önkormányzat polgármestereivel egy találkozót annak felmérése érdekében, hogy nyitottak-e a közép-,
és hosszabb távú jövőben egy közös formában a család-, és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátására. A
polgármesterek kedvező nyilatkozatokat tettek, ezért is fogalmazódott meg a második határozati
javaslat. Ez arra irányul, hogy jövő év első felének végéig vizsgáljuk meg azt, hogy hány fős létszámmal,
milyen szervezeti keretben és pénzügyi finanszírozással, költségvetéssel, milyen székhellyel tudnánk ezt
a kötelező önkormányzati feladatot ellátni. Az első számítások azt mutatják, hogy ezt a hét település
vonatkozásában az állami feladatfinanszírozás összegéből megfelelő színvonalon lehet finanszírozni.
Schuszter Gergely: A problémát az jelenti, hogy a jelenlegi állapot hosszú távú fennmaradása a mai
tudásunk szerint évi 10 M Ft összegű befizetési kötelezettséget fog előidézni a tagönkormányzatok
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számára, melyet lakosságarányosan kellene teljesíteni. Ugyanakkor önálló feladatellátás esetén egy főt
alkalmazva 3 M Ft állami finanszírozásból ellátható lenne ez a feladat községünkben.
2016. január 1-től az átalakítás nem hajtható végre az idő szűkösségére tekintettel. Ezért javasoltuk azt,
hogy a 2016. év I-V. hónapi működésről jövő év júniusában kapjanak a tagönkormányzatok egy
beszámolót, ami alapján június 30-ig döntést tudnak hozni adott esetben a jelenlegi Társulásból történő
kilépésről. Addig elkezdjük az előkészítő munkákat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
122/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1 a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016. január 1-jétől a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja;
2 jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsának 6/2015. (XI.02.) sz. társulási tanácsi határozatával elfogadott
Társulási Megállapodás módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal;
3 felkéri a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
123/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a
család-és gyermekjóléti szolgálat feladat 2017. évtől más szervezeti keretek szerint történő ellátását,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a feladatellátás megszervezéséhez kapcsolódó jogi, szakmai,
szervezeti és pénzügyi előkészítő munka elvégzésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: 2016. május 30.
4. napirendi pont: Pest megye önálló régióvá válása iránti kezdeményezés
Schuszter Gergely: Ismerteti a Pest Megye Közgyűlésének Elnöke részéről a Pest megyei
településeknek címzett megkeresést. Jelenleg Pest megye Budapesttel együtt alkotja a Középmagyarországi régiót. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 69/2015. (10.30.) PMÖ határozatával
arra kérte fel a Pest megyei települési önkormányzatokat, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági
fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásának támogatását képviselő-testületi
határozattal fejezzék ki. Pest Megye önálló régióvá válása azért fontos, mert az EU átlagának GDP/fő
értéke szerint kerül megállapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása, amely alapján kerül
megállapításra többek között:
• az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke,
• a támogatható tevékenységek köre és a finanszírozás aránya,
• a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke.
A Közép-magyarországi régió – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a
többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai
uniós támogatásokra, mint a kevésbé fejlett régiók. Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók
jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható. Ez a megye számára lényegesen több forrást jelentene
úgy a gazdasági szereplők, mind a közszféra fejlesztéseihez.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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124/2015. (XI. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2es régióvá válását;
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő első munkanap
5. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Komposztáló telepítésére került sor az Általános Iskolában és az Óvodában, hogy ezzel is példát
mutassunk a lakosságnak a gyermekeken keresztül. Ide kerülnek az intézmények területén összegyűjtött
lehullott levelek, amiből kb. egy év múlva szerves anyag alakul ki, ez a talajra szórható, jó talajjavító
anyag lesz.
A Szőlő utca felső végét sármentesítettük, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve, akik a
munkagépeket biztosították. A sármentesítés keretében a zúzott kővel került felszórásra az útszakasz,
amelynek a hegy felőli oldalán csapadékvíz elvezető árok is kialakításra került.
Képviselő-testületi köszöntések:
Pizág Ferencné (Knáb Terézia) 95 éves születésnap, 2015. november 3.
6. napirendi pont: Egyebek
7. napirendi pont: Előlegfizetés iránti kérelem a dunabogdányi 1126/3 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
ügyében
A 6. és a 7. 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 19:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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