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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-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.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A Bogdányi Híradó külső megjelenése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Helyi civil szervezetek beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Pályázat kiírása a civil szervezetek 2016. évi támogatására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Partnerkapcsolatunk 2016. évi eseményei, együttműködési lehetőségei
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

10. Az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
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Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
13. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
14. Egyebek
15. Láng Endre beruházási kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
16. Máthé Gábor kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad arról, hogy a központi orvosi ügyelet működésében felmerült
finanszírozási problémák és orvoshiány miatt az érintett hét érintett település (Tahitótfalu,
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád) polgármesterei 2016.
január hónapban két alkalommal is egyeztetést tartottak. Az orvosi ügyelet – Dr. Bazsa Márta vállalkozó
orvos, megbízott ügyeletvezető irányításával – hét település betegeit látja el a tahitótfalui rendelőben,
illetve a beteghez történő kiszállással. Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló betegek
beutalásáról, vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegeknek az illetékes egészségügyi
intézménybe történő szállíttatásáról. OEP finanszírozás nincs erre, teljes egészében önkormányzati
forrásból működik. Sajnos az ügyeleti ellátás fenntartása veszélyben forog, sőt az elmúlt időszakban már
komoly nehézségek jelentkeztek az ügyeleti beosztás elkészítése során, mivel ilyen alacsony díj mellett –
bár a háziorvosok esetében kötelező – mégsem vállalnak ügyeletet. Megoldást a díj emelése jelenthet,
így az eddigi 878 e Ft / év összegről 1,8 M Ft összegre változna a dunabogdányi befizetés.
Köszönetét fejezi ki dr. Rozsályi Károlynak, aki eddig is hétről hétre vállalt ügyeletet.
Jelzi, hogy ezután élni fog az Önkormányzat szerződéses jogaival a kimaradó háziorvosokkal szemben
szükség esetén.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád
összevont orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására vonatkozó Megbízási szerződés módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum
aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost, majd megadja neki a
szót.
Oláh Józsefné: A 2016. évi költségvetés elfogadása előtt az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban
állapítja meg az ún. Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
12/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2016. évi költségvetési tervezetében
elfogadottakkal – a 2017. – 2019. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak
tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének
megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.
Dunabogdány Község Önkormányzata 2017. – 2019. évi középtávú tervadatait a melléklet
tartalmazza.
2. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Saját bevételek
Rovat megnevezése

Rovatszám

saját bevételek
2017.

saját bevételek
2018.

saját bevételek
2019.

122000

122000

122000

1000

1000

1000

123000

123000

123000

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az
önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel,

B3

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel,

B5

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

B5

B5

B6-B7

3. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
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ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó
értékpapír
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és
annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot
nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő
megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben
kikötött tőkerész hátralévő összege
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem
fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként
az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban:
ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
ÖSSZESEN:

Rovat-szám

2017. évi
előirányzat

2018. évi
előirányzat

2019. évi
előirányzat

K9111
2112

K9

2112

2112

2112

2112

2112

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Schuszter Gergely: Ismertette a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, mely
367.623 e Ft. A Tartalék 15,440 e Ft összegű
Oláh Józsefné: A benyújtott költségvetést változatlan bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk
elfogadásra, a mai ülésre elkészült valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzatfelhasználási ütemterv is intézményekre lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült
továbbá a rendelet szöveges része is. Ismerteti az első fordulós tárgyalás óta bekövetkezett
módosításokat: a Magyar Államkincstár a feladatfinanszírozás összegét pontosította, így 119e Ft-tal nő
az általános működési támogatás, és 352e Ft-tal emelkedik a köznevelésre kapott összeg.
Rokfalusy Balázs: A hiteltörlesztés lejárata iránt érdeklődik.
Oláh Józsefné: A hiteltörlesztés 2023. évben jár le.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletét
a 2016. évi önkormányzati költségvetésről.
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A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4. napirendi pont: A Bogdányi Híradó külső megjelenése
Schuszter Gergely: Az előző ülésén úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Bogdányi Híradó
címoldala és hátlapja, ill. további két oldal színes formátumban jelenik meg a 2016. márciusi lapszámtól,
valamint rögzítettük azt is, hogy a Bogdányi Híradó címlapjának formájáról, külső megjelenéséről a
Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság véleményezését követően februárban dönt a
Képviselő-testület. Bár bizottsági ülésre nem került sor, de annak érdekében, hogy a márciusi szám már
színes lehessen a terveknek megfelelően, újra napirendre kerül ez a téma.
Ismerteti a Bogdányi Híradó korábbi címlapjait: 1995. januártól 2011. augusztusig gót betűs címlappal
jelent meg az újság, 2011. szeptember hónaptól más betűtípussal. Az 1995. évi címlap ügyében
képviselő-testületi jegyzőkönyvben szerepel a kérdés (határozat nem született ugyan), viszont a 2011.
évi változás ügyében semmilyen képviselő-testületi döntés, tárgyalás nem volt. Álláspontja szerint, mivel
önkormányzati lapról van szó, a Képviselő-testületé a kiadás felelőssége.
Dr. Hidas András: Elnézését fejezi ki, hogy elmaradt a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság összehívása. A kérdést sokféle szempontból meg lehet közelíteni, ő személy szerint esztétikai
alapon áll hozzá.
Bánáti Bence: Megítélése szerint a tartalom a fő kérdés, de a külső megjelenés is fontos. Szívesen
visszatérne a hagyományos megjelenéshez, ami 16 évig tartott.
Rokfalusy Balázs: Ismerteti a képviselőtársaihoz e-mailen eljuttatott hozzászólását. Véleménye szerint
nemcsak megjelenésről van szó, hanem szimbolikus is a „betűkérdés”, egyfajta identitás-kérdés.
Kompromisszumos javaslata az, hogy a gót betűtípus a nemzetiségi rovatban jelenjen meg, ill. – a
pilisvörösvári újság példáját alapul véve – a címlapon a magyar újságnév mellett gót betűkkel német
nemzetiségi nyelven jelenjen meg az újság neve.
Spanisberger János: Ha az első oldal megnyerő külsejű, szívesebben belelapoznak az újságba.
Véleménye szerint korábban sem identitás-kérdés volt a címlap betűtípusa. Mindenképpen képviselőtestületi döntést tart szükségesnek erről.
Gräff Albertné: A kompromisszumos megoldást támogatni tudja.
Herr Tamás: Esztétikai szempontból is a gót betűs címlapot favorizálja, de ami ennél fontosabb,
mondanivalója van azok felé, akik vállalták németségüket a népszámlálás során.
Schuszter Gergely: A márciusi szám esetében már mindenképpen az új formát szeretné látni.
Személyesen a gót betűs megjelenést támogatja, de a szakmai javaslatokat el tudja fogadni. Ezért még a
héten Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság összehívását kéri, melyre meghívást kap a
szakma is, akik a két előttünk fekvő javaslatot is összeállították. Ezt követően jövő hétfőn rendkívüli
képviselő-testületi ülésen dönteni tudunk a kérdésben.
Dr. Hidas András: Jelzi, hogy a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ülését 2016. február
17-ére összehívja.
5. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról
Schuszter Gergely: Az Önkormányzat 37/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozatában döntött arról,
hogy 2015-ben 17 helyi szervezet részére nyújt támogatást 3m Ft összegben. A benyújtott igény 6.958e
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Ft volt. Határidőre minden civil szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült
beszámolóját. Összefoglalja a beszámolók alapján bemutatott támogatások felhasználását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
13/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2015.
évi civil támogatásokról szóló beszámolót.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2016. évi támogatására
Schuszter Gergely: Az elfogadott 2016. évi költségvetésben 3.500 e Ft szerepel Egyéb civil szervezetek
támogatása soron.
A Képviselő-testület pályázat kiírásával, a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló forrás
terhére támogatásban részesítheti a pályázó egyesületeket, alapítványokat. A pénzügyi támogatás célja: a
helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi
közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve
programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
Ismerteti a 2016. évi pályázati felhívás tervezetét. A pályázati felhívás megjelenik a község honlapján, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül, a pályázati lehetőségről a Bogdányi
Híradóban is olvashatnak az érintettek, továbbá a Hivatalban nyilvántartott szervezeteket személyesen
vagy e-mailben is felkeressük.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
14/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati
rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (3.500.000,- Ft összeget) a 2016. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil
szervezetek támogatása sorából biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal
7. napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2016. évi eseményei, együttműködési lehetőségei
Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. A testvértelepülési utazáshoz árajánlatokat kértünk be,
erről kellene döntést hozni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
15/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi
testvértelepülési találkozóra utazó delegáció autóbusszal történő szállítása vonatkozásában
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felhatalmazza a polgármestert a vállalkozó kiválasztására, majd a vállalkozóval kötendő vállalkozási
szerződés aláírására.
Az útiköltséghez az Önkormányzat a résztvevőktől hozzájárulást kér.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
8. napirendi pont: A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: A települési főépítész szerződése évente kerül megújításra, javasolja a 2016. évi
szerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
16/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési
főépítészi feladatok ellátásával 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időre G-Studió Bt.-t
(Gubán Sándor, 2011 Budakalász, Jókai M. u. 56.) bízza meg 80.000,- Ft / hó megbízási díjért,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása
Schuszter Gergely: Az elmúlt év tapasztalatai alapján az informatikusi feladatok ellátására kötött
szerződés meghosszabbítását javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatainak ellátásával 2016. december
31. napjáig terjedő határozott időre a G & B Construct Kft.-t (a feladatot teljesítő személy: Kiss
László) bízza meg, havi 40.000,- Ft + ÁFA díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása
Dr. Németh József: Módosítani kell a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendeletet, a 2016. január 1-től hatályba lépett
magasabb szintű jogszabályi változások (új kormányzati funkciók megjelenése) átvezetése érdekében.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletét
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.
13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
11. napirendi pont: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Dr. Németh József: Az előző napirenddel azonos technikai okból kifolyólag a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását is módosítani kell.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
12. napirendi pont: Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket, melyben egyrészt a Kálvária Kápolna villamos energia
ellátásának kiépítéséhez, másrészt pedig egy Kőkereszt dűlőben fekvő ingatlan villamos energia
ellátásának kiépítéséhez kéri az ELMŰ Hálózati Kft. a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadását
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
19/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 253 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 15203. számú engedélyezési terv (készítő: ELMŰ Hálózati
Kft.) megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
20/2016. (II. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 253 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 15203. számú engedélyezési terv (készítő: ELMŰ Hálózati
Kft.) megvalósításához.
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
Tájékoztatást ad az Erzsébet királyné utca csapadékvíz elvezetése tervezésének állásáról, és az ügyben
tartott lakossági fórumról.
A belterületi, ill. lakott területen történő vadkár-elhárítás idén megváltozott keretek között történik.
Továbbra is fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező személyek segítségével a lakott területen
egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendőrségi engedély alapján 2016.
február 15. napjától lesz vadkárelhárító fegyveres vadászat. A rendőrségi engedély vadászlőfegyverrel
történő vadászatot írt elő (a korábbi íjjal történő vadászatot megtiltották). A Hivatalban az elejtést
irányító személy, és az általa kijelölt öt személy részvételével eligazítást tartottunk 2016. február 12-én.
A Széchenyi Programiroda szervezésében 2016. február 10. napján pályázati lehetőségekről való
tájékoztató fórum volt vállalkozók számára a Művelődési Házban.
A Bogdány mozdul! szervezésében lezajlott az idei év első rendezvénye, a farsangi jelmezes futás, 2016.
február 6-án.
Bánáti Bence: Tájékoztatást ad a kárpataljai adománygyűjtés során összegyűlt összeg Tiszabogdány
polgármestere részére történő átadásáról, melyre a Magyar Kultúra napján került sor.
14. napirendi pont: Egyebek
15. napirendi pont: Láng Endre beruházási kérelme
16. napirendi pont: Máthé Gábor kérelme
A 14-16. 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 20:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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