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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 10-én
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 7 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2016. június 30-ai
állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

4.

Az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011.
(I.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkaterve
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Az Erzsébet királyné úti csapadékvíz elvezetéshez tartozó telekrendezés
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

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

9.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

10. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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11. Az 1320/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
12. A 2016. évi költségvetés szociális keretének felhasználása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost, majd megadja neki a szót
a beszámoló megtartásához.
Oláh Józsefné: Részletesen ismerteti a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. Kiemeli,
hogy a költségvetési bevételek 2016. június 30-ig 63,6 %-ban teljesültek, ebből a működési bevételeink
időarányosan 60,0 %-on állnak, ez jónak mondható. A kiadások 46,9 %-on állnak időarányosan
félévkor, ebből a működési kiadások 51,7 %-on, a felhalmozási kiadások 35,7 %-on állnak. Kiemelendő,
hogy a bevételek közül a helyi adók teljesítése félévkor az éves előirányzat 57,5 %-án áll, ami az elmúlt
évhez képest 2 %-os javulást mutat. Ebben közrejátszott, hogy az előző évhez képest nem csökkent a
fizetési kedv és fegyelem, illetve továbbra is aktív volt a behajtási tevékenységünk. Ebben az évben
eddig 2,3 millió Ft lejárt adózói tartozást sikerült behajtani. Ismerteti a fejlesztések állását. Likviditási
problémák nem voltak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
93/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2016.
június 30-ai állapotnak megfelelően)
Oláh Józsefné: A rendelet-módosítás a 2016. június 30. napjáig beérkezett változások átvezetését
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új
tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, pályázati támogatás, vis maior támogatás
elszámolás) átvezetése történik meg. Jelzi, hogy a rendelettervezet 1. §-ában a helyes összeg 800e Ft.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 9/2016. (X. 10.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi
költségvetésről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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3. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról
Schuszter Gergely: Ismerteti a tárgyévben befolyt adóbefizetéseket adónemenként. Ebből átható,
hogy az előirányzathoz és a korábbi évhez viszonyítva jól érkeznek az adóbevételek. Köszönetét fejezi
ki a fizetési morál területén tapasztalható fegyelmezettségért.
4. napirendi pont: Az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Németh József: A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága megállapítása
alapján módosítani szükséges a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege, mely változtatás
2016. október 1-től alkalmazandó. A módosítás alapvetően abból fakad, hogy az Önkormányzat a 2016.
évi intézményi térítési díjak ÁFA-val növelt összegét eddig kerekítve (5-re ill. 0-ra) határozta meg. Az
Igazgatóság megállapítása szerint helyesnek tartott adat ehhez képest kerekítés nélküli forint adatokat
tartalmaz.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 10/2016. (X. 10.) önkormányzati rendeletét az élelmezési
nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011. (I.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. napirendi pont: Falugyűlés időpontjának meghatározása
Schuszter Gergely: A közmeghallgatásra a 2016. évi munkaterv szerint 2016. november 14-én kerül
sor a képviselő-testületi ülés keretében. Javasolja, hogy a falugyűlés 2016. november 17-én 18:00 órakor
kerüljön megtartásra, amelyen az elmúlt évről beszámoló, ill. a tervek ismertetése a téma.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
94/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi
falugyűlésre 2016. november 17-én (csütörtökön) 18 órakor kerül sor, helyszín: a Művelődési Ház
nagyterme.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkaterve
Gräff Albertné: Részletesen ismerteti az intézmény éves munkatervét. Tájékoztatást ad arról, hogy a
nevelőtestület az éves munkaterv tartalmát megismerte, megvitatta és elfogadta, a szülői
munkaközösség egyetértő véleménye is rendelkezésre áll, a fenntartó részére ezt követően terjesztette
be a dokumentumot.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
95/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Az Erzsébet királyné úti csapadékvíz elvezetéshez tartozó telekrendezés
Schuszter Gergely: Ismerteti a telekalakítási javaslatot, mely az Erzsébet királyné utca és a Kossuth L.
út közötti gyalogút és zárt csapadékvíz-elvezető folytatását jelenti a Svábhegy irányába, a Szabályozási
terv szerinti nyomvonalon. A vázrajz költségét a magántulajdonos vállalja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
96/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó 719/1 helyrajzi számú,
kivett árok megjelölésű 2184 m2 nagyságú ingatlant, valamint a Schneider András és Schneider
Andrásné tulajdonában álló 716/1 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megjelölésű 537 m 2
nagyságú ingatlant érintően telekalakítást kezdeményez az Erzsébet királyné utca geodéziai
felmérése alapján a lejtési viszonyok ismeretében az utca csapadékvíz elvezetésének megoldása
érdekében az alábbiak szerint:
- Tekintettel arra, hogy a teljes 719/1 helyrajzi számú, kivett árok megjelölésű ingatlan a
csapadékvíz és a tervezett gyalogút kialakítására nem szükséges, ezért az Önkormányzat
ezeket a létesítményeket a 716/1 helyrajzi számú ingatlan déli (715/1 helyrajzi számú
ingatlan felőli) oldalán szándékozik kialakítani.
- Az Önkormányzat ennek érdekében csereügylet létrehozását kezdeményezi a 716/1
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosaival az árok és gyalogút funkció ellátásához szükséges
nagyságú területrész vonatkozásában és mértékéig.
- Az Önkormányzat a 719/1 és 716/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítás és
csereügylet feltételeiről a pontos felmérés megtörténte és változási vázrajz elkészülte után
állapodik meg a tulajdonosokkal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos megállapodás
előkészítésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztatást ad a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szeptemberi
tanácsüléséről, melyen az NHKV Zrt. képviselői is részt vettek.
Beszámol az EuroVelo 6 kerékpárút ügyében Szentendrére összehívott tanácskozásról, ahol a DömösSzentendre közötti nyomvonal kijelölése volt a téma. Az érintett települések polgármesterei mellett a
Pest Megyei Önkormányzat képviselői és a kijelölt kormánybiztos, valamint az érintett minisztérium
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munkatársai vettek részt. A Dömös-Szentendre között a nyomvonal kijelölése (11-es út mellett vagy a
Szentendrei szigeten keresztül) továbbra sem történt meg. A dunabogdányi szakasz évekkel ezelőtt
elkészült, esetünkben ennek bekapcsolását kérjük, akármelyik nyomvonal mellett is döntenek majd.
Megbeszélést folytatott a Klebelsberg Központ Váci Tankerülete vezetőjével az iskola működtetésének
átadása, ill. a jövőbeni együttműködés kereteinek és lehetőségeinek ügyében, valamint a Magyar Közút
Pest Megyei Kirendeltség képviselőivel aktuális ügyekről.
Tájékoztatást ad a pénzügyi-gazdálkodási munkatársi állásra kiírt pályázat eredményéről.
Puhl Antal DLA tartott előadást a Művelődési Házban az elmúlt héten Hagyományőrzés a családi
házakban címmel.
Térfigyelő kamera létesítése kapcsán egyeztetés lesz 2016. október 13-án a vendéglátóegységek
tulajdonosaival, a szakma és a rendőrség bevonásával.
Képviselő-testületi köszöntések:
 Weidner András és Krisztián Magdolna 50 éves házassági évforduló.
9. napirendi pont: Egyebek
a) Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket. Az egyik kérelem az Erzsébet királyné út 673/1 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia ellátására irányul földkábeles csatlakozó vezetékkel, a másik pedig egy
külterületi ingatlan, a 0156/34 hrsz. alatti telek villamos energia ellátására irányul, 0,4 kV szigetelt
szabadvezeték létesítésével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
97/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 670/2 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 673/1 hrsz.-ú ingatlan
villamos energia ellátása megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 19836. számú engedélyezési terv
(készítő: ELMŰ Hálózati Kft.) megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
98/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 0157/1 hrsz.-ú kivett közút, a Dunabogdány 0156/6 hrsz.-ú kivett út, és a
Dunabogdány 1324/13 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 0156/34 hrsz. alatti ingatlan villamos energia
ellátása megnevezésű – T-16/166. munkaszámú engedélyezési terv (készítő: Észak-Budai Zrt.)
megvalósításához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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b) Börzsönygáz Kft. végelszámolása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
99/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÖRZSÖNYGÁZ Kft.
közgyűlésének az 1/2016.(1) sz. határozatával egyetért és támogatja a végelszámolás megindítását.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
c) Helyi építési szabályzat módosítása
d) Dunabogdányi Rehabilitációs Központ projekt
e) Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete támogatási kérelme
10. napirendi pont: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
11. napirendi pont: Az 1320/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
12. napirendi pont: A 2016. évi költségvetés szociális keretének felhasználása
A 9/c), d), e), 10., 11., 12. 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 20:05 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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