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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 19-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Heim Ferenc kimentette magát.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. „Hulladékszállítás – Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu településeken”
tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás dunabogdányi eredményének megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Szándéknyilatkozat a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola mőködtetésének átvállalásával
kapcsolatban
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Kistérségi Társulás (DPÖTKT) megszőnésével kapcsolatos tájékoztatás, feladatok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: „Hulladékszállítás – Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu
településeken” tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás dunabogdányi eredményének megállapítása
Pályi Gyula elmondta, hogy a KVG Zrt. felmondása következtében a szomszédos településekkel
közösen kiírt hulladékszállítási közbeszerzési eljárásban négy ajánlat érkezett be, a hiánypótlást
követıen három ajánlat maradt érvényes. Az ajánlati felhívás Közbeszerzési Döntıbizottság által elıírt
módosítása miatt részajánlatok benyújtására nyílt lehetıség, ennek megfelelıen településenként kell az
ajánlatokat kiértékelni és döntést hozni. A bírálati szempontok és a hozzájuk megállapított súlyszámok
alapján az érvényes ajánlatok értékelése megtörtént, az összességében legelınyösebb ajánlatot az A.S.A.
Magyarország Kft. nyújtotta be, második a Hulladék Gazdálkodási Konzorcium lett. Az elsı helyezett
egy osztrák hátterő, Magyarországon mőködı, hulladékkezeléssel, Gyálon saját lerakóval rendelkezı
cég, a második helyezett konzorcium mögött a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. áll. A nyertes ajánlata
éves szinten 26,1 M Ft + ÁFA, a második helyezetté 32 M Ft + ÁFA.
Ellenırizni kellett a 120 literes edényzetre vetített ürítési díjára vonatkozó törvényi korlátnak való
megfelelést, miszerint a 120 l mérető tárolóedény esetében az egyszeri ürítési díj mértéke nem
haladhatja meg a nettó 650 Ft-ot. A nyertes ajánlat adataival számolva ez 512,6 Ft-ra jön ki.
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Az eddigi közszolgáltatóval kötött szerzıdés alapján 18 M Ft éves költséggel láttuk el a feladatot, a
szolgáltató 21,7 M Ft + ÁFA összegő díjkalkulációt nyújtott be, viszont a korábbi szerzıdés a
díjemelést korlátozta, a cég pedig a költségeinek az elmúlt másfél évben történt drasztikus
megemelkedése miatt (pl. szállítási költségek) ellehetetlenülésre hivatkozva szerzıdést bontott. Az
eddigi szerzıdésbe a zöld,- és a veszélyes hulladékgyőjtés nem tartozott bele, valamint a zsákos győjtést
és a zsákok elıállítását sem a szolgáltató végezte. Az új nyertes ajánlattevı éves díja 45 %-kal magasabb
a korábbi értéknél.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a lakosságnál lévı bérelt kukák kedvezményes áron
történı megvétele ügyében az Önkormányzat megkereséssel fordul a KVG Zrt.-hez. A bérleti díjat
egész évre kifizették a lakosok, így év végéig kell a cserét, illetve a megvételt lebonyolítani.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
93/2012. (IX. 19.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
„Hulladékszállítás – Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu településeken”
tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárásban az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész u. 3.), a Hulladék Gazdálkodási Konzorcium
Dunakanyar (FTSZV Kft. és FKF Zrt. - 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.), valamint az A.S.A
Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kırösi út 53.) ajánlattevık érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a
szerzıdés teljesítésére, míg a Dunakanyar 2012 Konzorcium (Saubermacher-Bicske Kft. és
Saubermacher Magyarország Kft.) érvénytelen ajánlatot nyújtott be.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy az ajánlati
felhívás rendelkezései szerint jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı az összességében
legelınyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett
ajánlatok közül az "A" változatú ajánlatokat fogadja el.
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy az érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevık a határozat 1. számú mellékletét képezı tartalmú ellenszolgáltatást
tartalmazó részajánlatot tették Dunabogdány település vonatkozásában.
5. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Hulladékszállítás
– Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu településeken” tárgyú közösségi, nyílt
közbeszerzési eljárásban Dunabogdány rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevı az A.S.A
Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kırösi út 53.). A közbeszerzési eljárásban 2. helyezett a Hulladék
Gazdálkodási Konzorcium Dunakanyar (FTSZV Kft. és FKF Zrt. - 1186 Budapest, Ipacsfa u.
19.).
6. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevıvel kötendı közszolgáltatási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: Szándéknyilatkozat a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola mőködtetésének
átvállalásával kapcsolatban
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Az új nemzeti köznevelési törvény hatálybalépésével 2013.
január 1-tıl struktúrájában változtatja meg Magyarország jelenlegi köznevelési rendszerét. A települési
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önkormányzatok illetékességi területén mőködı köznevelési intézmények – az óvodai feladatokat ellátó
intézmények kivételével – állami fenntartásba kerülnek. 2013. január 1-tıl az állam gondoskodik – az
óvodai nevelési feladatok kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az ehhez szükséges,
továbbra is az önkormányzatok tulajdonában maradó ingó és ingatlanvagyont a 3000 fıt meghaladó
településeken a települési önkormányzat köteles mőködtetni, biztosítania kell a köznevelési feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, az ingó és ingatlanvagyon mőködésével összefüggı személyi
feltételeket. A mőködtetés egyedi feltételeit minden önkormányzat esetében az állami
intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzıdésben
kell megállapítani. Az új szabályozás azt is lehetıvé teszi, hogy a 3000 fınél nagyobb település
mentesülhessen a mőködtetési kötelezettség alól, ha gazdasági és jövedelemszerzı képessége ezt nem
vagy csak korlátozottan teszi lehetıvé. A mentesítést részletes adatszolgáltatás beterjesztésével lehet
kérni az Államkincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervétıl. Miniszteri szinten
döntenek az elıterjesztés alapján arról, hogy a települési önkormányzatot nem terheli a mőködtetési
kötelezettség, vagy teherbíró képessége arányában részlegesen hozzá kell járulnia a mőködtetéshez.
Mivel Dunabogdány lakosságszáma 2012. január 01.-én 3252 fı volt, ezért a mőködtetési kötelezettsége
fennáll. Az állam fogja biztosítani az általános iskolai és zeneiskolai pedagógusok és a szakmai munkát
közvetlenül segítık bérének finanszírozását, valamint a szakmai munka dologi kiadásait.
Önkormányzatunk feladata marad az iskolai ingatlanok, illetve a bennük lévı ingóságok, felszerelés
mőködtetése, karbantartása. Önkormányzatunk feladata marad az iskolai közétkeztetés biztosítása is.
Állami oldalon az átvett pedagógus bérek fedezetét az eddig is erre a célra adott állami normatíva, az
önkormányzatokat megilletı gépjármőadó várhatóan 45 %-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó
közel fele és a teljes illetékbevétel fogja biztosítani. 2012-es adatokon alapuló számításaink szerint
körülbelül 100 millió forint bér és járulékköltséget fog az állam fizetni, miközben majdnem ugyanennyi
eddigi bevételünket erre a célra elvonja. Dunabogdánynak pedig 40 millió forintot valamivel meghaladó
összeget kell a mőködtetésre, a közétkeztetést is beleértve, a saját helyi bevételeibıl erre a célra
elıteremtenie. 2012. szeptember 30.-ig kell szándéknyilatkozatot adni, 2012. október 30-ig pedig
döntést hozni arról, hogy a mőködtetési költségeket nem tudja vállalni. Javasolta a mőködtetés
vállalását.
Liebhardt András kifejtette, hogy a kiadás bevétel mérlege alapján látható, hogy 20 M Ft-ot kell az
Önkormányzatnak a mőködtetésre fordítani, ehhez jön a sportcsarnok és a tanuszoda fenntartása
szintén 20 M Ft / év összeggel. A mőködtetés vállalását támogatásáról biztosította.
Schuszter Gergely is javasolta a mőködtetés megtartását, az új rendszer tapasztalatai egy-két év múlva
fognak látszani, a pedagógusok mindenképpen kikerülnek az önkormányzati jogkörökbıl. Javasolta
továbbá, hogy a 2013. évi költségvetés tervezése során a legfıbb hiányzó eszközök beszerzését,
valamint az étkezı befejezését tervezze be az Önkormányzat.
Spáthné Faragó Éva hozzátette, hogy két fı takarító és két fı konyhai személyzet marad az
Önkormányzat költségvetésében. A gazdasági és adminisztratív feladatok kikerülnek az igazgatói
feladatkörbıl. Ismertette a kötelezı taneszköz jegyzék szerint szükséges taneszközöket, az állam
véleménye szerint a tankönyvet fogja biztosítani és finanszírozni. Az intézmény költségvetése 130 M Ft,
65 M Ft ebben az önkormányzati hozzájárulás tanuszoda és sportcsarnok üzemeltetés nélkül a jelenlegi
fenntartásban.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
94/2012. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdésének b) pontja alapján szándékát nyilvánítja ki arra
vonatkozóan, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az
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intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény (Dunabogdányi Általános
Iskola Grundschule és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény - 2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 911.) feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetését képes vállalni a
következı naptári évben kezdıdı tanévtıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester, dr. Németh József jegyzı
Határidı: a szándéknyilatkozat megküldésére: 2012. szeptember 30.
3. Napirendi pont: Kistérségi Társulás (DPÖTKT) megszőnésével kapcsolatos tájékoztatás, feladatok
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 2012. augusztus 29-ei társulási tanácsi ülésen
úgy döntöttek, hogy a DPÖTKT megszőnése miatt szükséges feladatok kapcsán a Kistérségi Iroda
készítsen alternatív javaslatokat, a tagönkormányzatok különbözı szolgáltatásokkal kapcsolatos
igényfelmérése alapján. A DPÖTKT ennek érdekében jegyzıi értekezletet hívott össze 2012.
szeptember 11. napjára.
Dr. Németh József tájékoztatást adott a jegyzıi értekezleten történtekrıl. A települések között
egyetértés volt abban, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a jövıben is valamennyi
településre kiterjedıen végezze a feladatellátást, a pontos fenntartási módot a költséghatékonyság
alapján javasolják meghatározni.
A belsı ellenıri feladatok társulásban való ellátását a kistelepülések továbbra is fenntartanák,
Szentendre, Budakalász és Pomáz jelezte, hogy bıvebb tartalmú feladatellátásra van szükségük, mint
amit ez a forma biztosít.
A legnagyobb vita az e-közigazgatási rendszer kapcsán bontakozott ki, amibe az iktatási rendszer, a
vagyonkataszter, a portál és levelezı-rendszer, a népjóléti rendszer, illetıleg helpdesk, rendszergazdai
szolgáltatás tartozik. Pomáz és Csobánka már nem a kistérségi rendszert használja. Budakalász jelezte,
hogy szintén önállóan kívánja 2013-tól megoldani az iktatási rendszert és a vagyonkatasztert, a honlap
és a levelezı rendszer átállását is meg tudják oldani. Pilisszentkereszt és Dunabogdány érdekelt lenne a
rendszer továbbvitelében, a vállalkozói formában történı mőködtetés 250,- Ft /fı áron.
Szigetmonostor és Leányfalu is jelezte váltási szándékát. Szentendre fıjegyzıje kifejtette, hogy egyetlen
városként nem tudják vállalni a rendszer finanszírozását, ráadásul az építéshatóság és a kereskedelmi
engedélyezés területén 2013. január 1-tıl hozzájuk kerülı feladat-, és hatáskorok, illetıleg elektronikus
ügyintézési rendszer bevezetése miatt a jelenlegi e-közigazgatási rendszer kevés a számukra.
Hozzátartozik még, hogy Kisoroszi és Pilisszentlászló önálló hivatala megszőnik, Pócsmegyer,
Tahitótfalu és Visegrád még nem nyilatkozott.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy az Önkormányzat továbbra is érdekelt lenne a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, a belsı ellenırzés, a mozgókönyvtári feladatellátás valamilyen
társult formában történı közös mőködtetésében, ha a feladatok így gazdaságosabban oldhatók meg.
Ugyanígy érdekeltek lennénk a közös e-közigazgatási rendszer valamilyen szintő közös továbbvitelében,
a szúnyoggyérítési feladatok közös megoldásában.
Pályi Gyula elmondta, hogy az egyes tagönkormányzatok nyilatkozatait a Kistérségi Iroda szeptember
végéig fogja összegyőjteni, és az október eleji társulási tanácsülésre összegzi.
4. Napirendi pont: Egyebek
a) Zeneiskola

5

Ott Rezsı tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a zeneiskolába beiratkozottak száma az elızı
tanévhez képest megemelkedett. Ez egyes tanároknál több órát jelent, és ezáltal többletköltséget
eredményez, viszont számításaik szerint a normatíva és térítési díj többlet fedezi ezeket.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
95/2012. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012/2013-as tanévben, a
Dunabogdányi Általános és Zeneiskola zeneiskolai intézményegységében – tekintettel arra, hogy
több tanuló jelentkezett zeneoktatásra – 8,5 pedagógus álláshelyet engedélyez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
b) Ortopédiai rendelı kialakítása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Dunabogdányban, kéthetente öt órás rendelési
idıvel kialakítandó magán ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelést tervezı társaság
képviselıi több helyiséget is megtekintettek. Ez alapján a Figyelj Rám! Egyesület Mővelıdési Házban
használt helyiségeiben tudnék a leggazdaságosabban megoldani a szakrendelést. Az új helyiség kapcsán
elvi hozzájárulást kértek, 3-5 éves szerzıdést képzelnek el, hozzájárulás esetén építészeti felmérést
végeznek és konkrét árbecslés, megállapodás-tervezet érkezik.
A Képviselı-testület elvi szinten egyetért az ortopédiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés
kezdeményezéssel, és annak tervezett helyszínével.
c) Az Óvodafejlesztés c. TÁMOP pályázat ügyében hozott határozat módosítása
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
96/2012. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Indulás TÁMOP pályázatokon
(TÁMOP 3.1.4-12. innovatív iskolák fejlesztése; TÁMOP 3.1.11-12/1 óvodafejlesztés)” tárgyú
75/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint
módosítja:
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint fenntartó támogatja úgy dönt,
hogy a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten vonatkozásában az Óvodafejlesztés (TÁMOP3.1.11-12/1) c. pályázaton indul és pályázatot ad be, valamint a támogatás elnyerése esetén a
projekt megvalósítását vállalja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
d) TAO támogatás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Dunabogdányi Sport Egyesület által a
látványsportok támogatására bevezetett ún. TAO-programban benyújtott sportfejlesztési programja
alapján 8 M Ft összegő keretet hagyott jóvá az MLSZ. A következı lépés vállalkozók felkutatása, akik a
társasági adójuk meghatározott hányadának erre a célra történı felajánlásáról rendelkeznek.
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e) Helyi adó kimutatás
Pályi Gyula kiosztotta a helyi adóbevételek állását a 2012. szeptember 19-ei állapot szerint, az októberi
ülésen önálló napirend lesz a kérdés.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.
K.m.f.
Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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