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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 27-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs 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.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Villamos energia vásárlás a 2018. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó beszerzések
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet
felülvizsgálatára
Schuszter Gergely: Ismereti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság mai ülésén
megfogalmazott és a bizottsági tagok által is támogatott javaslatot, melynek eredményeként az
építményadó esetében 15 %-os mértékű emelés lép hatályba 2018. január 1-től. A reklámhordozók után
fizetendő építményadót a maximum összegben javasolja a Bizottság megállapítani, 1 m2 felület alatti
menteséggel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatokat.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 13/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló
18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a mezei őrszolgálatról
szóló 11/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. napirendi pont: Villamos energia vásárlás a 2018. év intézményi energiafogyasztása biztosítására
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
119/2017. (XI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
község 2018. évi közintézményi villamos energia vásárlása tárgyban elfogadja az EC Energie
Investment Kft. (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 17,50,- Ft/kWh + ÁFA összegű ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel 2018. évre kötendő villamos energia
kereskedelmi szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó beszerzések
Dr. Németh József: Ismerteti az egyes beszerzések keretében érkezett árajánlatokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
120/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP16” kódszámú pályázat keretében a Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, valamint
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja tárgyú beszerzésen az ESzoftverfejlesztő Kft.-t (4694 Fülesd, Fő u. 25.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek 1.469.815,- Ft +
ÁFA (br. 1.866.666,- Ft) összegű ajánlati árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel történő szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
121/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP16” kódszámú pályázat keretében az Eszközbeszerzés: Multifunkciós nyomtató tárgyú beszerzésen
a TonerJet Bt.-t (2000 Szentendre, Boglár u. 10.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek 632.000,- Ft +
ÁFA (br. 802.640,- Ft) összegű ajánlati árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bt.-vel történő szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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122/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP16” kódszámú pályázat keretében az Eszközbeszerzés: Kártyaolvasó (6 db) tárgyú beszerzésen
Barkó László ev.-t (2800 Tatabánya, Temesvári u. 34.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek 56.220,- Ft
+ ÁFA (br. 71.400,- Ft)+ 1.500,- Ft szállítási díj összegű ajánlati árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
123/2017. (XI. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP16” kódszámú pályázat keretében eszközök és szoftverek ( 4 db munkaállomás - eszköz és szoftver,
1 db laptop - eszköz és szoftver, 4db monitor, 1 db szünetmentes tápegység) beszerzése tárgyában
folyamatban lévő beszerzési eljárás kapcsán felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkező
ajánlatok alapján a legalacsonyabb nettó ajánlati ár szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat és a
legalacsonyabb nettó ajánlati árat adó vállalkozással kössön az eszközök beszerzésére irányuló
szállítási szerződést.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
4. napirendi pont: Egyebek
A 4. 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 20:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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