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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli 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. Az 5. és 6. napirendet kéri zárt ülésen tárgyalni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

A Forgó Étterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A házi segítségnyújtás feladat ellátására kötött ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Villamos energia vásárlás a 2017. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Helyi építészeti védelem
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Dr. Németh József: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján a helyi adófizetési kötelezettség növekedését
eredményező adórendeletet a hatályba lépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni, ez idén legkésőbb
2016. december 1. napja.
Ismertette a kiküldött rendelettervezetet. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
változtatnánk az adó mértékén.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkező vállalkozó
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a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot
meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.
Ismertette a környékbeli településeken az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
alkalmazott adó mértékét, összegét.
A javaslat szerint 2017. január 1-től az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke az a) pont szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1.000,- Ft, a b) pont szerinti
tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló
18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. napirendi pont: A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása
Dr. Németh József: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogi alapjául szolgáló hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2016. április 1-jén hatályba lépett változása előírja,
hogy az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig módosítaniuk kell a közszolgáltatási szerződéseiket oly
módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint
rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben
rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
Ennek megfelelően az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel és a Fővárosi
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel mint Közszolgáltatóval 2013. július 2-án létrejött
közszolgáltatási szerződés módosításának szövegét előkészítettük, a szerződésmódosítást a Képviselőtestület 63/2016. (VI. 13.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
A képviselő-testületi jóváhagyást követően – miután az ez irányú tárgyalások nem vezettek eredményre,
a megrendelői aláírásokkal ellátva 2016. június 28-án postai úton megküldtük nyolc példányban az AHK
Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a közszolgáltatási
szerződésmódosítást lássák el cégszerű aláírással, majd azt követően két eredeti aláírt példányt részünkre
küldjenek vissza.
Bár a küldeményt a Közszolgáltató 2016. július 4-én átvette, ennek ellenére a kézbesített és a jogszabály
által előírt tartalommal összeállított szerződésmódosítás a Közszolgáltató részéről az eltelt idő alatt nem
került aláírásra.
A Közszolgáltató 2016. november 10-én küldött egy kiegészített közszolgáltatási szerződésmódosítást,
korrektúrával jelölve változtatási javaslataikat. Ennek áttanulmányozása alapján kijelenthető, hogy abban
érdemi változtatás nincsen, így annak jóváhagyása kapcsán akadály nem merül fel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
118/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a
Dunabogdány község területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról,
ártalmatlanításáról szóló Közszolgáltatási Szerződést a következők szerint:
3

A Közszolgáltatási Szerződésből törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség
kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben
rögzített feladataiért a Koordináló szerv szolgáltatási díjat fizet.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
3. napirendi pont: A Forgó Étterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása
Dr. Németh József: Ismerteti a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerződés módosítási ajánlatát, mely
szerint 2017. évre vonatkozóan díjemelés nincsen, az idei árakat tartalmazza a módosítás. Ennek
megfelelően az étkezési térítési díjak sem változnak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
119/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Forgó Étterem Kft.-vel kötendő szolgáltatási
szerződés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt a szerződés
módosítások aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Gräff Albertné óvodavezető
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 15 napon belül
4. napirendi pont: A házi segítségnyújtás feladat ellátására kötött ellátási szerződés módosítása
Schuszter Gergely: Ismerteti a szerződésmódosítást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
120/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, úgy dönt, hogy – a
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel
(székhely: 2000 Szentendre, Halász u.1., telephely: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.) kötendő
ellátási szerződés módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 8 napon belül
5. napirendi pont: Villamos energia vásárlás a 2017. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
6. napirendi pont: Helyi építészeti védelem
Az 5., 6. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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