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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 16-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rokfalusy Balázs 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.

Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való indulás
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

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

6.

A 371 713 azonosító számú vis maior támogatások felhasználására megismételt közbeszerzési eljárás
megindítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Iskolai hangszerállomány ügye
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Schuszter Gergely: Köszönti Bognár Judit intézményvezetőt és Stein Dóra családsegítőt, majd megadja
a szót az intézményvezetőnek a beszámoló megtartásához.
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Bognár Judit: Részletesen ismerteti a beszámolót. Ismerteti a Társulás keretében ellátott településeken
tapasztalt, valamint a dunabogdányi helyzetet.
Dunabogdányban a Szolgálat 36 családdal, 95 személlyel került kapcsolatba a Szolgálat egyéni-, illetve
csoportos szociális munka kapcsán. Ebből 23 családdal - 59 személlyel egyéni esetkezelés, 23 fővel
csoportos-preventív jellegű klub foglalkozás kapcsán, 13 fővel pedig egyszeri alkalommal dolgoztak
együtt.
Az egyéni esetkezelésen kívül Dunabogdányban 23 anyukával és a hozzájuk tartozó gyermekekkel a heti
rendszerességgel megrendezésre kerülő Baba- Mama klubban került kapcsolatba a családsegítő. 13 fővel
egyszeri alkalommal dolgoztak együtt. Több esetben továbbították őket a Család- és Gyermekjóléti
Központ által biztosított szolgáltatások felé, úgy mint jogi tanácsadás vagy pszichológus. Mindkét
szolgáltatás elérhető volt a dunabogdányi lakosok számára Tahitótfaluban is, amely lehetőség jelentősen
megkönnyítette a szolgáltatáshoz való hozzájutást a lakosság számára. Ezen szolgáltatásokra nagy igény
mutatkozott, több dunabogdányi lakos kért segítséget a fent említett tanácsadóktól.
Elsősorban a családi konfliktusok, válásból, gyermekelhelyezésből adódó problémák, bántalmazás
emelkedése figyelhető meg. Több esetben a jelzett probléma a gyermek viselkedése, magatartási
problémája volt, ami legtöbbször szintén a családon belüli konfliktusok egyik megjelenési formája. A
jelzések is – két eset kivételével – kiskorú gyermek érdekében történtek: a gyermekek családjában adódtak
olyan konfliktusok, amik megoldása során szükségesség vált a család- és gyermekjóléti szolgálat bevonása.
A településen két hatósági intézkedésre volt szükség 2017-ben, mindkettő 50 órát meghaladó iskolai
igazolatlan hiányzás miatt történt.
A jelzőrendszer jól működik, az Önkormányzattal jó az együttműködés, a lakossági bizalom is megvan.
Schuszter Gergely: Köszönetet mond az elvégzett szakmai munkáért. A szakmai kapcsolat megmarad
a kiválást követően is, egyúttal felajánlja, hogy egy év elteltével a tapasztalatokat közösen osszák meg
egymással. A tapasztalatcserét fontosnak tartja. A váltás fő oka az volt, hogy egy fő teljes állásban napi 8
órában állami finanszírozásban áll családsegítőként a község lakosainak rendelkezésre. Az első időszak
tapasztalatai alapján az új rendszerben is jól működik a szolgálat.
Gräff Albertné: Óvodavezetőként köszönetet mond a 10 év során tapasztalt kiváló együttműködésért és
az elvégzett szakmai munkáért.
Stein Dóra: Tájékoztatást ad az önálló feladatellátás első negyedéves tapasztalatairól.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
35/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2017. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 2017.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a Szolgálat értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Schuszter Gergely: Köszönti Kállay Sarolta pénzügyi-gazdálkodási munkatársat, majd megadja a szót a
napirend ismertetéséhez.
Kállay Sarolta: Ismerteti a 2017. évi költségvetés főbb adatait.
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A 2017. évi költségvetés főbb bevételi adatai a következők:
- eredeti előirányzat
385.887 eFt
- módosított előirányzat
492.260 eFt
- teljesített bevételek
523.912 eFt
A teljesített bevételek
16,32 %-át
85.488 eFt-ot az intézményi működési bevételek;
26,76 %-át
140.217 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei
2,78 %-át
14.565 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek;
36,96 %-át
193.618 eFt-ot a költségvetési támogatás;
5,1 %-át
26.723 eFt-ot a felhalmozási célú ÁH-n belülről;
0,55 %-át
2.877 eFt a működési célú átvett pénzeszköz;
1,34 %-át
7.024 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz;
10,1 %-át
53.400 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi pénzmaradvány igénybevétele
képezi.
A 2017. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
385.887 eFt
- módosított előirányzat
492.260 eFt
- teljesítés
438.059 eFt
A teljesített kiadások:
430.352 eFt-ot használtunk fel működésre
ebből:
133.437 eFt-ot személyi juttatásokra
29.832 eFt-ot bérek járulékaira
128.429 eFt-ot dologi kiadásokra
8.518 eFt-ot szociális juttatásokra
31.923 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra
86.797 eFt-ot felújításra
11.416 eFt-ot beruházásra
7.707 eFt-ot finanszírozási kiadásokra.
A tárgyévi maradvány értéke 84.956 eFt, ebből 84.000 eFt az önkormányzat maradványa, mely nem teljes
egészében felhasználható maradvány, feladattal terhelt összegek:
- 2017 évi állami támogatás megelőlegezése 6.146 eFt
- ASP támogatás
2.366 eFt
- Orvosi rendelő pályázat
26.723 eFt
- Víziközmű elszámolás
14.752 eFt
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 4.604 eFt, kiadása 4.022 eFt volt 2017. évben.

Rácz Balázs 17:55 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2018. (IV. 17.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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Dr. Németh József: A napirendhez kapcsolódóan szükséges a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréből és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti vezetői
nyilatkozatok elfogadása.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
36/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
önkormányzati intézmények vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló
nyilatkozatokat.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való indulás
Schuszter Gergely: 2018. március 21-én a nemzetgazdasági tárca meghirdette „Az önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” c. Pályázati Felhívást 7,0 milliárd forintos
keretösszeggel. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben van lehetőség
az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésére, felújítására,
településünk esetében a támogatás mértéke 95 %.
Herr Tamásné: Első körben a Petőfi Sándor utca és az Erzsébet királyné út merült fel, tekintettel arra,
hogy ezekre kiviteli terv áll rendelkezésre, ezekre korábbi években is pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat. Terv benyújtása nem előírás, amennyiben nem engedélyköteles beruházásról van szó. A
pályázati kitöltő elektronikus felület 2018. április 23-án nyílik meg, a pályázaton való indulásról és az 5 %os saját erő mértékéről képviselő-testületi határozat becsatolása szükséges. Az Erzsébet királyné útra
beadott pályázat 2016-os áron 80 M Ft volt. Az említett két utca vonatkozásában három vállalkozótól
aktualizált árajánlatot kért az Önkormányzat, ezek még nem állnak rendelkezésre.
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
közreműködését kéri szakértők bevonásával és előzetes árajánlatok bekérésével az utak kiválasztásához.

Spanisberger János 18:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
4. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek
Dr. Németh József: Ismerteti a két kérelmet: egy Arany J. utcai ingatlan villamos energia ellátása
kiépítése tervezéséhez, valamint egy Cseresznyés utcai ingatlan gázbekötés tervezéséhez kérik a
hozzájárulást.
Schuszter Gergely: A kivitelezőkkel előzetes egyeztetést tart szükségesnek a burkolatbontás megkezdése
előtt.
Rokfalusy Balázs: Burkolatbontási tilalom időszak bevezetésének megfontolását javasolja a Képviselőtestületnek. Pl. november 15. és március 15. közötti időszakban sok település – hibaelhárításon felül –
nem engedi a burkolatbontási munkálatokat.
Schuszter Gergely: További tájékozódást tart szükségesnek, bizottsági szinten.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
37/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 1316 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Arany János utca 1317/3 hrsz.-ú ingatlan
villamos energia ellátása megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 27782. számú műszaki
tervdokumentáció (készítő: ELMŰ Hálózati Kft.) megvalósításához a következő feltétellel:
- a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 533 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Cseresznyés utca 535 hrsz.-ú ingatlan középnyomású
gázelosztó vezeték ellátása megnevezésű – DU-CSE-2018/Gg-01. számú műszaki
tervdokumentáció (készítő: Blue Boksz 60 Bt.) megvalósításához a következő feltétellel:
-

a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
5. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Bejelenti, hogy az Önkormányzat a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda felújítására és új
épületszárnnyal történő bővítésére 323 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A
támogatás mellé 17 millió Ft önerő biztosítása szükséges. Köszönetét fejezi ki a pályázat összeállításában
közreműködő hivatali munkatársaknak, valamint a Puhl és Dajka Építész Irodának az engedélyes
tervdokumentáció gyors és kedvezményes összeállításáért.
Megtörtént a Dunaparton a KDV-VIZIG és a DINPI szakemberei által kijelölt életveszélyes fák
eltávolítása március végén, idén ősszel várhatóan faültetés is lesz a területen.
Az étkező megépítése kapcsán felvett hitelhez kapcsolódó jelzálogjog bejegyzés törlése ügyében folytatott
egyeztetést az OTP Nyrt. munkatársaival. Az önkormányzati kérésnek megfelelően a hitelintézet
hozzájárulását adta a Dunabogdány 990 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett jelzálog törléséhez.
6. napirendi pont: A 371 713 azonosító számú vis maior támogatások felhasználására megismételt
közbeszerzési eljárás megindítása
Schuszter Gergely: A 2017. december 21. napján indított „371 713 azonosító számú vis maior támogatás
felhasználása – építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásunk eredményeként nem jött létre a
szerződés a nyertes ajánlattevővel, az önkormányzat ellenőrzési körén kívül eső körülmény (a nyertes
ajánlattevő tartózkodó magatartása) miatt. A Képviselő-testületnek ezért döntést kell hoznia megismételt
közbeszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról, ennek részeként szükséges meghatározni az
ajánlattételre felhívandó öt – a szerződés teljesítésére vélelmezhetően alkalmas – gazdasági szereplőt, és
a műszaki ellenőri feladatok ellátására legalább három vállalkozót. A közbeszerzési eljárás bonyolítása az
előző szerződés keretében történik.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
38/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2017. december
21. napján indított „371 713 azonosító számú vis maior támogatás felhasználása – építési
beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként nem jött létre a szerződés a nyertes
ajánlattevővel.
2. Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. rész, 115. § (2) bekezdés szerinti
eljárást kíván indítani a „371 713 azonosító számú vis maior támogatások felhasználása”
tárgyában.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
vállalkozókat hívja meg a közbeszerzési eljáráson való részvételre:
ÁR-LA Magyarország Kft.
1162 Budapest, Istráng utca 88.
Cégjegyzékszám: 01-09-935097
Adószám: 12453948-2-42
Képviseli: Hadar Árpád, ügyvezető
e-mail: hadar.arpad@ar-la.hu
Divenire Kft.
2120 Dunakeszi, Dózsa György tér 14. f/4.
Cégjegyzékszám: 13-09-131700
Adószám: 14916661-2-13
Képviseli: Gorbai László Róbert ügyvezető
email: divenirekft@gmail.com
NOBIRIS HUNGÁRIA Építőipari és Szolgáltató Kft.
1222 Budapest, Zuzmó utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-881688
Adószám: 13955285-2-43
Képviseli: Bóta Gábor ügyvezető
tel.: bota@nobiris.hu
GRILGÉP Közmű- és Útépítő Kft.
2040 Budaörs, Stefánia utca 32.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 13965284-2-13
Képviseli: Grillmayer Gábor ügyvezető
e-mail: grilgep@gmail.com
Ádám Tamás egyéni vállalkozó
2023 Dunabogdány, Óvoda utca 16.
Adószám: 62091822-2-33
Képviseli: Ádám Tamás
e-mail: tomiadam@freemail.hu
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat részéről a műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi cégektől kér ajánlatot:
Szerpentin Mérnök Kft.
Adószám: 25496868241
7

Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 278504
Székhely cím: 1039 Budapest, Bivalyos utca 74.
Kapcsolat: Kovács Attila +3630 561 5393 szerpentinkft@gmail.com
ECOTREND Kft.
Adószám:10338351243
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 065038
Székhely cím: 1091 Budapest, Ifjumunkás u. 18. III. Ih.l.em.3.
Kapcsolat: Tóth Tibor +36 30 931 2616 sztradaline@t-online.hu
SVAROG Kft.
Adószám: 12435234213
Aktuális cégjegyzékszám: 13 09 186662
Székhely cím: 2023 Dunabogdány, Fácános utca 6.
Kapcsolat: Glied-Máté Szilárd +36 70 375 7660 svarogkft@gmail.com
Csizmár Robin egyéni vállalkozó
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Harmat u. 1.
Adószám: 64113131-2- 25
Számlaszám: 17000019-11709789
Kapcsolat: Csizmár Robin +36-70- 543-7813 csizmar.robin@fimaii.com
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó műszaki
ellenőr kiválasztására és a vele való szerződéskötésre.
5. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság tagjainak az alábbi
szakembereket jelöli:
Berta Ferenc (név) közbeszerzési szakmai kompetencia
Dr. Németh József (név) jogi szakmai kompetencia
Kállay Sarolta Kata (név) pénzügyi szakmai kompetencia
…………………………………………. (név) beszerzés tárgya szerinti szakmai kompetencia
(a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott személy)
6. Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megismételt
közbeszerzési eljárás lefolytatására a Complexpert Kft.-t (2040 Budaörs., Aradi utca 17.,
képviseli: Berta Ferenc ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00154) bízza meg. A Kft. korábbi szerződése szerint a megismételt eljárást díjmentesen
folytatja le.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követően folyamatos
7. napirendi pont: Egyebek
a) Kertbarát Kör kérelme
Schuszter Gergely: Köszönti Molnár Erzsébetet és Varga Brigittát, a Kertbarát Kör képviseletében,
majd megadja nekik a szót.
Molnár Erzsébet: Bejelenti, hogy kezdeményezi emlékfák ültetését a település díszpolgárai emlékére,
egy-egy fát kívánnak ültetni a jövőben, egyeztetett helyen és módon. Az első emlékfa idén májusban Hock
Ferenc tiszteletére kerülne elültetésre május 13-án.
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A Képviselő-testület üdvözölte, megköszönte és támogatásáról biztosította a kertbarátok
kezdeményezését. A segítő háttér mellett a főkertész szakmai segítségnyújtását tudja biztosítani, valamint
az egységes táblával történő megjelölést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
39/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja támogatását a
Dunabogdányi Kertbarát Kör kezdeményezése ügyében, mely a település díszpolgárai emlékére egyegy fa ültetésére irányul a jövőben.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az Egyesület értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
b) Székhelyhasználat - Dunabogdány SE
Dr. Németh József: Az Egyesület elnöke kérte, hogy a jelenleg is az Egyesület székhelyéül szolgáló
Kossuth L. út 4. szám alatti ingatlant biztosítsa az Önkormányzat részükre székhelyként, mely
nyilatkozatra az Egyesület közhasznúvá minősítése iránti bírósági eljárásban van szükség.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
40/2018. (IV. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
mint a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 4. szám alatti (1320/3 hrsz.) ingatlan (a továbbiakban:
Ingatlan) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Dunabogdányi Sport Egyesület az Ingatlanban
székhelyet létesítsen, szívességi használat jogcímén.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az Egyesület értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
c) Ujhelyi Éva panaszbejelentése
8. napirendi pont: Iskolai hangszerállomány ügye
A 7/c)-8. 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 21:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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