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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 12-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András 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 pontokat. Kéri, hogy a meghívó szerinti 3. napirendi pontot előre
véve, annak tárgyalásával kezdje a Képviselő-testület mai munkáját.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Beszámoló a Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Az óvoda bővítés tanulmánytervének, ill. bölcsőde kialakítás tanulmánytervének bemutatása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Iskola utca járda térkő típusának kiválasztása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Pályázat benyújtása az MLSZ Országos Pályaépítési Programjára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

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

7.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Marek László telekvásárlási kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

10. A 11-es sz. főút növényszigeteinek és út menti fáinak fenntartási, ápolási, telepítési és pótlási
munkái
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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1. napirendi pont: Beszámoló a Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, a közbiztonság
helyzetéről
Schuszter Gergely: Köszönti Kovács László kapitányságvezetőt és Mokrai Gabriella őrsparancsnokot,
valamint Marczis Norbert körzeti megbízottat, majd megadja a szót a beszámoló megtartásához.
Kovács László: Az írásban benyújtott beszámolót kiegészítve ismerteti az illetékességi terület elmúlt
évi bűnügyi mutatóit. Továbbra is csökkenés mutatkozik a bűncselekmények számát illetően, míg az
eredményes nyomozás befejezés statisztikai mutató emelkedett. A bűnügyi felderítési mutatók
vonatkozásában jelentős javulás figyelhető meg a 2014-es évhez képest, az elrendelt nyomozások
számának csökkenése mellett. A közrendvédelmi szolgálat mutatói javulást mutatnak, az elmúlt évben
megerősített járőrszolgálatot tudtak szervezni.
Természetesen tisztában van vele, hogy a szubjektív biztonságérzet más szempontból közelíti meg a
kérdést, hisz az áldozat oldaláról egy bűncselekmény is sok. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
és a Rendőrség között kifejezetten jó az együttműködés.
2015. augusztustól új körzeti megbízott került Dunabogdányba, megítélése szerint az eltelt időszak
visszaigazolta a döntés helyességét.
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a jó együttműködésért, továbbá az új körzeti megbízott
tevékenységét méltatja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
40/2016. (IV. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül
2. napirendi pont: Az óvoda bővítés tanulmánytervének, ill. bölcsőde kialakítás tanulmánytervének
bemutatása
Schuszter Gergely: Köszönti Puhl Antal tervezőt, majd megadja a szót a bemutató megtartásához.
Puhl Antal: Ismerteti a tervezői megbízást, mely az óvoda esetében az intézmény egy csoportszobás
bővítésére, melegítőkonyha kialakítására irányult, valamint arra, hogy a terv az időközben született új
jogszabályi előírások szerint szükséges funkciókat tartalmazza. Ismerteti és bemutatja az elkészített
tervet. A korábbi tervdokumentáció szerint a József A. utcára nyíló régi épületbe került volna a
bölcsőde, míg az óvoda tornaszobája tetőtéri elhelyezést kapott volna.
Az új tervben a következők szerepelnek:
- a régi épületben tornaszoba és az új jogszabályi előírások szerinti funkciók;
- az Óvoda utca felől a már meglévő szárny mellett további két épületegység áll egymás mellett,
melyeket zárt folyosó köt össze egészen a tornateremig. A három egységben 3 + 2 + 1
csoportszoba/foglalkoztató van, továbbá tetőtérben különböző kötelező funkciók. Ennek
megvalósításához a telkek egyesítésére van szükség. Az egy csoportszobás épülethez
melegítőkonyha kapcsolódik, itt nincs tetőtér.
- előtér kialakítása, kb. 60-70 fő fogadására;
- anyaghasználat, színezés hasonlóan a már elkészült épületszárnyhoz.
A két új épületszárny építése és a tornaszoba felújítása becsült költsége: 160-180 M Ft + ÁFA.
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Schuszter Gergely: A várható gyermeklétszám alakulás következtében szükséges az óvodabővítés,
ennek megvalósítása azonban csak pályázati támogatással lehetséges.
Puhl Antal: Ezt követően ismerteti a tervezői megbízást, mely a bölcsőde esetében két foglalkoztatóból
álló, legfeljebb 24 férőhelyes intézményre irányult, az Óvodával szemközti jelenleg üres ingatlanon.
Ismerteti és bemutatja az elkészített tanulmánytervet, az egyes helyiségeket, funkciókat. A két
foglalkoztató az udvar felé nyílik. Az Óvoda utca felől kiszolgáló létesítmények, bejárat, fogadótér
kerülne. Így emögött viszonylag védett, zárt tér alakulhat ki.
A megvalósítás becsült költsége bútorozatlanul: kb. 150 M Ft + ÁFA.
Schuszter Gergely: A terv elkészítését az tette szükségessé, hogy a 2017. január 1-től hatályba lépő
jogszabályok értelmében amennyiben az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat
köteles lesz gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés
útján. A terv szerint a rendelkezésre álló területen legfeljebb 24 fős bölcsőde helyezhető el. A pályázati
előkészítés zajlik, a számítások szerint a bölcsőde építéséhez kb. 50 M Ft saját erő kellene. Másrészről a
fenntartás is igen költséges, az eddigi tájékozódás szerint nagyságrendileg 10-25 M Ft önkormányzati
hozzájárulás szükséges. Térítési díj szedhető, viszont ebben az esetben félő, hogy nem telne meg az
intézmény. Tekintettel arra, hogy számos, a bölcsődei ellátást – különösen a fenntartást – érintő kérdés
még nyitott, ill. nem ismert, ezért itt további tájékozódásra, egyeztetésre, tárgyalásra lesz szükség.
Áthidaló és törvényes megoldást a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel ki tudunk alakítani.
Ismerteti javaslatát: A pályázati előkészítést az óvodai férőhely bővítés vonatkozásában folytassuk, és
erre adja be az Önkormányzat a pályázatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
41/2016. (IV. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújt be a VEKOP-6.1.1-15. azonosítószámú kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati felhívásra a Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda bővítésének, átépítésének megvalósítására. A megpályázandó összeg:
250.480.341,- Ft. A pályázat megvalósításához önerő biztosítására nincs szükség.
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésével, összeállításával az Equinox Consulting Kft.-t (1031
Budapest, Záhony u. 7.) bízza meg 4.000.000,- Ft + ÁFA díjért, mely sikerdíj jellegű, a megbízott
támogató döntés esetén jogosult számlát kiállítani. A megbízási díj a pályázatban elszámolható.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
42/2016. (IV. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megismerve a gyermekek
bölcsődei ellátását érintő 2017. január 1-től hatályba lépő jogszabályokat – úgy dönt, hogy mivel
számos, a bölcsődei ellátást – különösen a fenntartást – érintő kérdés még nyitott, ill. nem ismert,
ezért még további tájékozódásra, bizottsági egyeztetésre, tárgyalásra lesz szükség a feladatellátás
módjáról történő döntéshozatalhoz.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: folyamatos
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3. napirendi pont: Iskola utca járda térkő típusának kiválasztása
Schuszter Gergely: Bemutatja az Iskola utca járda kialakítás lehetséges térkő típusait (füst antracit vagy
holdfény). Két térkő maradt, melyekhez a tervező bogdányi köves kapubejáró feljárót tervezett. Az
Iskola utcába 3-4 kapubejáró van, jó próba lehetne, hogyan mutat, illeszkedik egymáshoz a két kőtípus.
Amennyiben nem válik be, cserélhető. A tervező a járda és az úttest között megtartaná a zöldsávot.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az Iskola utca járda kialakítás térkő típusának kiválasztását
(füst antracit vagy holdfény) a szakmára bízza (tervező, főépítész).
4. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Schuszter Gergely: Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére.
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek,
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra
határidőben 17 pályázó nyújtotta be pályázatát. A beérkezett igények összesen 6.113.000,- Ft összeget
tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 3.500.000,- Ft.
A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi
Bizottsággal tartott együttes ülésén végigvette az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelkezésre álló
keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra.
Bánáti Bence: Javasolja, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során, annak elfogadása előtt a
kereteket tárgyaljuk újra, hogy a jövőben az aránytalanságokat ki tudjuk küszöbölni.
Spanisberger János: Nem tudja támogatni a javaslatot, véleménye szerint azokat a pályázatokat kellene
támogatásban részesíteni, melyekhez saját erőt tudnak hozzátenni.
Schuszter Gergely: Kéri a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy októbernovember hónapban akár a Pénzügyi Bizottsággal együttes ülésén tűzze napirendre a civil pályázati
rendszert, a tapasztalatok alapján annak finomítása érdekében.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
43/2016. (IV. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil
szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el:
Dunabogdányi Sport Egyesület
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
FAKULT Egyesület
Nyugdíjas Klub
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Dunabogdányi Cecília Kórus
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Nepomuki Szent János Alapítvány
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány

800.000,- Ft
200.000,- Ft
400.000,- Ft
190.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft
250.000,- Ft
75.000,- Ft
100.000,- Ft
200.000,- Ft
50.000,- Ft
200.000,- Ft
175.000,- Ft
100.000,- Ft
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Bogdaner Singkreis
Dunabogdányi Svábzenekar
Donauknie Tanzgruppe

70.000,- Ft
70.000,- Ft
70.000,- Ft

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 17.)
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szervezetek értesítésére a döntést követő 15 napon belül
5. napirendi pont: Pályázat benyújtása az MLSZ Országos Pályaépítési Programjára
Schuszter Gergely: Köszönti Lőrinc Miklóst, a Dunabogdány SE elnökét. A Magyar Labdarúgó
Szövetség pályázatot írt ki műfüves pálya építésére. A pályázaton lehetőség van – többek között –
22x42 méteres területű műfüves pályát (vonalazott méret: 20x40 m) építtetni. Ennek bekerülési költsége
35.512.000,- Ft. Az MLSZ 70 %-os támogatást ad a projekt megvalósításához, a 30 %-ot az
önkormányzatnak kell önerőként felmutatni. Személyes véleménye az, hogy bár a cél támogatandó
lenne, de az önrész összegét (10.653.600,- Ft) sokallja. Másrészt pedig a pályázat keretében nem a
legújabb technológiával készülne a pálya.
Bánáti Bence: Egyetért a polgármesteri véleménnyel. Bár maximálisan egyetért a céllal, de az önrész
fedezetét nem látja az idei költségvetésben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
44/2016. (IV. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bár a cél
támogatandó, azonban az Önkormányzat az MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítési
Program pályázaton nem vesz részt, tekintettel arra, hogy a támogatási konstrukció által megkívánt
nagyarányú önrészt (30 %) nem tudja vállalni.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a térségi polgármesterek részvételével dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott úrral folytatott megbeszélésről, melyen az EuroVelo 6 kerékpárúttal, valamint a 11es főút felújításával kapcsolatos egyeztetésre került sor.
Az Equinox Consulting Kft.-vel zajlik a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékozódás, előkészítés
különböző területeken: energetika, utak felújítása, bölcsőde és óvoda.
Lezajlott a Tavaszi kirajzás a Bogdány Mozdul szervezésében.
Képviselő-testületi köszöntés:
Teizl Józsefné 90. születésnap – 2016. február 27. (köszöntése: 2016. március 22-én)
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7. napirendi pont: Egyebek
8. napirendi pont: Marek László telekvásárlási kérelme
9. napirendi pont: Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések
10. napirendi pont: A 11-es sz. főút növényszigeteinek és út menti fáinak fenntartási, ápolási, telepítési
és pótlási munkái
A 7-10. napirendi pontot 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 21:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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