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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 23-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
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 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

A 2017. évi szociális célú tűzifaprogram
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A Helytörténeti Gyűjtemény külső nyílászáróinak cseréje
Előterjesztő: Herr Tamás elnök

3.

Iskola udvar építéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések: kertészeti munkák, gumiburkolat
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A 2017. évi szociális célú tűzifaprogram
Dr. Németh József: Idén is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására irányuló pályázati kiírás. Az igénybejelentést a Magyar
Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül kell rögzíteni, legkésőbb 2017. augusztus
25-ig.
A pályázati kiírás alapján a 2017. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési
önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra
igényt nyújthatnak be. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta
esetében 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önerőn felül a tűzifa szállításából ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve
a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján került
meghatározásra. Dunabogdány esetében ennek figyelembe vételével a maximálisan igényelhető
tűzifamennyiség: 284 m3.
A belügyminiszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt,
legkésőbb 2017. szeptember 29-ig. A belügyminiszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás
megítélésére is jogosult. A pályázati kiírás értelmében az igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti
mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a
közfoglalkoztatottak 2016. évi átlagos létszámának a település aktív korú (18-65 év) lakosságához
viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
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A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet.
Gräff Albertné: Javasolja 150 m3 mennyiségű tűzifa igénylésére a pályázat benyújtását. Így az igényelhető
támogatási összeg mellé önkormányzatunknak 190.500,- Ft összegben kell önrészt vállalnia, ez a 2017. évi
költségvetésből kigazdálkodható.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
79/2017. (VIII. 23.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt
pályázati felhívás alapján 150 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt
nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
- az 1. pontban megjelölt 150 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 190.500,- Ft saját forrást
biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben.
- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő azonnal
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 7/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa
támogatásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. napirendi pont: A Helytörténeti Gyűjtemény külső nyílászáróinak cseréje
Schuszter Gergely: Ismerteti az árajánlatot. A 2017. évi költségvetésben tervezett munkáról van szó.
Spanisberger János: Az ajánlat szerint az épület külső nyílászárói kerülnek lecserélésre, a jelenlegi
osztással és formával azonos megjelenésű, és színezésű nyílászárók kerülnek beépítésre, hőszigetelt
üvegezéssel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
80/2017. (VIII. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helytörténeti
Gyűjtemény külső nyílászáróinak cseréjére irányuló munkát a MELAND Kft.-től (2023
Dunabogdány, Kossuth L. u. 202.) rendeli meg 991.461,- Ft + ÁFA (bruttó 1.259.155,- Ft) vállalási
áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel történő szerződéskötésre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: Iskola udvar építéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések: kertészeti munkák,
gumiburkolat
Schuszter Gergely: Két tétel vonatkozásában a nyári leállás ideje alatt ajánlatkérés történt annak
érdekében, hogy a tanév kezdetére az iskola udvarának folyamatban lévő felújítását be lehessen fejezni.
Ezek a kertészeti munkák, valamint a kialakításra kerülő játszóudvar gumiburkolatának elkészítése. A
játszótér játszóeszközeit, továbbá az elválasztó kerítés kialakítását a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
finanszírozza összesen 2,3 M Ft összegben.
Ismerteti az árajánlatokat. A gumiburkolat esetében a legalacsonyabb ellenszolgáltartást tartalmazó
ajánlatot a Frankó Rubber Kft. adta, 1.282.094,- Ft összegben. Igazodva a sportpálya burkolatához,
szürke-kék burkolat kerül a területre ¾ - ¼ arányban.
A kertészeti munkák vonatkozásában kiemeli, hogy kb. 20 cm szintemelkedés lett, ami miatt a kertészeti
munkák nem hagyhatók el. A Danubia Kert Kft. 1,77 M Ft + ÁFA összegű ajánlatot adott. Tekintettel
arra, hogy a pontos mennyiség a térkövezés kialakulásakor vált ismertté, korábban megalapozott ajánlat
kérésére, ill. adására nem volt mód.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
81/2017. (VIII. 23.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola udvar kialakítása II. ütemének
kivitelezéséhez kapcsolódóan a kialakításra kerülő játszóudvar gumiburkolatát a Frankó Rubber
Technology Kft.-től (5600 Békéscsaba, Csorvási út 17/1.) rendeli meg 1.009.523,- Ft + ÁFA
vállalási áron.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola udvar kialakítása II. ütemének
kivitelezéséhez kapcsolódóan a kertészeti munkák elvégzésére a Danubia Kert Kft.-vel (2023
Dunabogdány, Kossuth L. u. 202.) köt vállalkozási szerződést 1.775.710,- Ft + ÁFA vállalási
áron.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-kel történő szerződések megkötésre.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 17:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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