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Határozat száma
28/2019. (III. 7.) – 39/2019. (III. 17.) önkormányzati határozat
Rendelet száma

Tárgy

2/2019. (III. 11.)

2019. évi önkormányzati költségvetésről
2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3/2019. (III. 11.)

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 7-én
a Községháza nagytermében megtartott 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.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.

Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Pályázat kiírása a civil szervezetek 2019. évi támogatására
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Orvosi ügyelet – szerződés módosítás
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

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

10. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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11. Vételi kérelmek
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Schuszter Gergely: Köszönti Kállay Sarolta Kata pénzügyi-gazdálkodási munkatársat, majd megadja
neki a szót.
Kállay Sarolta Kata: Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi
önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az ún.
Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
Az abban foglaltak megfelelnek a 2019. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és
mellékletei így kerültek előkészítésre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
28/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2019. évi költségvetési tervezetében
elfogadottakkal – a 2020. – 2022. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten
fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat
működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását.
Dunabogdány Község Önkormányzata 2020. – 2022. évi középtávú tervadatait a melléklet
tartalmazza.
2. Dunabogdány Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Saját bevételek
Rovat megnevezése

Rovat- saját
szám bevételek
2020.

saját
bevételek
2021.

saját
bevételek
2022.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében
az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel,

B3

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel,

B5

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B3

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

140700

140700

141700

1205

1205

1205

B5

B5

B6-B7
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ÖSSZESEN:

141905

141905

142905

3. Dunabogdány Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el:
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek
Rovat megnevezése
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki
nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és
azok összege.

ÖSSZESEN:

Rovatszám

2020. évi
2021. évi
előirányzat előirányzat

2022. évi
előirányzat

K9111

2112

2112

2112

K9

2112

2112

2112

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: A 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Schuszter Gergely: Ismertette a végleges költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét,
mely 691.917 e Ft. A Tartalék 8.087e Ft összegű általános, és 201.307 eFt céltartalékból áll össze.
Kállay Sarolta Kata: A benyújtott költségvetést az ismertetett bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk
elfogadásra, a mai ülésre elkészült valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzatfelhasználási ütemterv is intézményekre lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült
továbbá a rendelet szöveges része is. Ismerteti az első fordulós tárgyalás óta bekövetkezett
módosításokat.
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Rácz Balázs: Ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
tárgyaltakat és a Bizottság véleményét, állásfoglalását. A Bizottság az 1/2019. (II. 26.) PTKB
határozattal a 2019. évi önkormányzati költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja a következő
módosításokkal:
- a beruházás -felújítás soron útfelújításra szánt keret egy területre kerüljön felhasználásra, a
Bizottság a Patak utca - Ady Endre utca felújítását javasolja, a Rákóczi utcáig;
- a településüzemeltetéshez további 5 M Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre kátyúzásra;
- a PM_CSAPVIZGAZD pályázatban szereplő utak esetében a pályázat elbírálásáig felújítás ne
induljon;
- Strand utca felújítása – összekötve a Rendezvénytérrel. Forrás: a PM_CSAPVIZGAZD
pályázati önrész 2019. évi felhasználásának elmaradása. A Bizottság felkéri a polgármestert,
hogy a Strand utca felújítása kapcsán a Forgó Étterem Kft.-vel tárgyalásokat kezdeményezzen
költségviselés, közös finanszírozás ügyében.
Schuszter Gergely: A forgalomszámlálás alapján a József Attila utca a legforgalmasabb, azonban ez az
utca az említett pályázattal érintett, a pályázat vonatkozásában döntés az elbírálásról nyárra várható.
Azonban a kapcsolódó tervezési munkák szükségessége okán itt kivitelezés – a pályázat nyertes volta
esetén – csak 2020. évben várható.
Így került a reflektorfénybe a nagyon leromlott állapotú Patak utca és Ady Endre utca felújítása, a
meglévő aszfalt és kőburkolat alapként történő felhasználásával. Erre az alapra kerülne új
aszfaltburkolat és K-szegéllyel csatlakoztatva térkőből járda. Erre br. 30 M Ft került elkülönítésre.
Új javaslat volt a Strand utca, aminek szintén kritikus az állapota. Itt 600 m2 területről van szó, a
jelenlegi ingatlanok végéig, a KDV-VÍZIG terület határáig. Itt br. 12 M Ft összegű keret elkülönítése
esetén térköves kialakításra lenne mód. Aszfaltos megoldás olcsóbb lenne. A KDV-VIZIG területét
egyelőre érintetlenül hagyná.
Dr. Hidas András: Már a tavalyi költségvetés fejlesztési kereteiben tapasztalhattuk, hogy nincsen
mozgásterünk, mert mindent lefednek a beadott pályázatok önerő igényei. Már akkor is említette, hogy
nem jó, hogy tényleg alig van mozgásterünk a hirtelen és kisebb összeggel felmerülő szükségletek
esetén. Ugyanakkor véleménye szerint az a legideálisabb, ha ilyen kereteinket a legnagyobb részben
önerőként költjük el. Így értékesülnek ezek a leghatékonyabban. Az, hogy utcarészleteket újítana fel az
Önkormányzat, nem keltene jó visszhangot, mert abból mások is felmérik, hogy sokak életében nem
kerül sor az utcájuk felújítására.
Dunabogdánynál sokkal gazdagabb települések sem engedhetik meg maguknak, hogy önerőből
nagyberuházásokat csináljanak. Nem kell, hogy tessen mindenkinek a pályázati rendszer, de vagy
elfogadjuk a pályázati rendszert, vagy pedig a lehetséges pénzek töredékét tudjuk elkölteni széttéve a
kezünket, hogy sajnos nem hagy több teret a kormányzat.
Az óvodapályázat sorsának – esetleges többletforrás igény biztosításának kérdése – ismerete nélkül
addig nem tud dönteni a többi fejlesztés, beruházás köréről.
Egy felelősen felállított, másik ciklusra is előrelátóan felépített pályázati és önerő tartalékolási stratégia
sokkal jobb üzenet, mint egy-két utcarészlet felújítása tisztán saját erőből, arra is tekintettel, hogy előre
nem látható, hogy mikor és milyen jellegű pályázatok nyílnak meg. Kiemeli a Magyar Falu Program
várható pályázati kiírásait.
Schuszter Gergely: Az óvodapályázat ügyének állásáról részletes tájékoztatást ad. Amennyiben
támogatják a többletigény iránti kérelmet, akkor adott esetben nyílt közbeszerzési eljárás alá eshet a
beruházás, ami költségvetési oldalról nézve kiadás szempontjából – a kivitelezés ütemezése okán –
áthúzódik a következő évre. Amennyiben többlettámogatás mellé plusz önerő is szükséges, azt a helyi
adóban várható többlet terhére biztosítani lehet. A pályázatban vállalt önerő az eddigi tervezési
munkákra felhasználásra került.
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Gräff Albertné: Az utak felújításába muszáj belefogni költséghatékony módon, nagyon rossz
állapotban vannak, sok helyen élhetetlen a falu. Ezért nem lehet várni a pályázati lehetőségekre,
amennyiben a későbbiekben megjelenne valamilyen pályázati keret, önrészt elő tudunk hozzá teremteni.
Rokfalusy Balázs: Az Ady Endre utca és a Patak utca felújítását és a bizottsági ülésen egyeztetett
műszaki megoldást is támogatja. Javasolja az Ady Endre utcában a patak menti korlátok
karbantartásának elvégzését is, továbbá a Patak utca 13. számú ingatlan előtti víznyelő visszaállítását a
csapadékvíz elvezetése érdekében.
Szintén támogatja településképi szempontból a Strand utca felújítását, azonban annak műszaki
megoldását érintően még tovább gondolást tartana szükségesnek a költségek miatt.
További javaslatai:
- Napelemes közvilágítás a Malom közben, ill. a Kőkereszt dűlőben a főút és a Herold Panzió közötti
szakaszon. Ezeken a területeken jelenleg semmilyen közvilágítás nincsen.
- Zászlótartók kihelyezése az Általános iskola és a Sportcsarnok közötti területen.
- Sportcsarnok külső homlokzat felújítása, bár tisztában van azzal, hogy ez nagyobb összegű kiadás.
- Településarculathoz keret (500 e Ft) elkülönítése a településközpont vonatkozásában, külső
homlokzati átalakítás, felújítás támogatására magánszemélyeknek.
Schuszter Gergely: Kéri a beterjesztett tartalommal a költségvetés jóváhagyását, a képviselői
indítványok vonatkozásában pedig „tartalék-sorrend” felállítását javasolja azzal, hogy a 2019. évi
prioritás az utak felújítása.
A Strand utca tekintetében a nyári kivitelezés nem lehetséges, hiszen akkor csúcsidőszak van, ezt a
felújítást még a tavaszi időszakban meg kellene valósítani. Ezért a műszaki megoldásról is határozni kell.
Spanisberger János: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a térköves
felújítást támogatta, elsősorban a településképi szempontok és az arculat miatt, illetőleg emellett a
későbbiekben a Rendezvénytérrel való összekötés esetét is szem előtt tartva.
Javasolja, hogy itt most a költségvetési főszámokról döntsön a Képviselő-testület, a műszaki megoldást
pedig polgármesteri koordinálás mellett bízzuk szakemberekre.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi
önkormányzati költségvetésről.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
29/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schuszter Gergely
polgármester részére a nevére megkötött mobiltelefon előfizetés havi díját (alapdíj és forgalom)
2019. január 1-től kezdődően polgármesteri tisztsége fennállásáig - számla ellenében - megtéríti.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos

Dr. Hidas András és Spanisberger János képviselők 18:40 órakor távoznak, a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes.
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3. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosítására
Kállay Sarolta Kata: Ismerteti a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás okát, a IV. negyedév
változásainak a rendeleti átvezetése történik meg az Önkormányzat és az egyes intézmények esetében.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 3/2019. (III. 11.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2019. évi támogatására
Schuszter Gergely: A 2019. évi önkormányzati költségvetés 4.100.000,- Ft-ot biztosít civil szervezeti
támogatások céljára.
Dr. Németh József: Ismerteti a pályázati kiírást, a benyújtási határidőt és a lebonyolítás eljárásrendjét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
30/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
1.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2019. évi támogatására, a
határozat mellékletét képező tartalommal.

2.

A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (4.100.000,- Ft összeget) a 2019. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklet
Egyéb civil szervezetek támogatása sorából biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal
5. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározása
Gräff Albertné: Ismerteti az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az
érintett szülőket. Ismerteti továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva
tartás javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
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31/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
Község Önkormányzata által fenntartott Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény
2019/2020. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai felvétel időpontja:
2019. április 29. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig
2019. április 30. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig
2019. május 2. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig
2019. május 3. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.
Felelős: Dr. Németh József jegyző, Gräff Albertné óvodavezető
Határidő: 2019. március 29.
32/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra
között), heti 55 óra, az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselőtestület az Óvoda nyári zárva tartását 2019. július 29-től augusztus 23-ig, téli zárva tartását
2019. december 23-től december 31-ig határozza meg.
A téli zárva tartás igényfelmérés eredménye szerint lesz: amennyiben az Óvoda
összlétszámának 10 %-a jelentkezik az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés esetén zárva tart.
2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt
értesítsen.
Felelős: Gräff Albertné óvodavezető
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Németh József: Ismerteti a 2019. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ezt és a
2019. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve figyelembe vételével
összeállított közbeszerzési tervet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
33/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § alapján „Dunabogdány Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési
tervét” – a 2019. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve – a
határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község
honlapján, továbbá az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje
figyelemmel.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: megjelentetésre: a döntést követő 8 napon belül
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Dunabogdány Község Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve
Ajánlatkérő neve: Dunabogdány Község Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 76.
Képviseletre jogosult: Schuszter Gergely polgármester

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó eljárásrend,
tervezett eljárási típus

Az eljárás megindításának, illetve a Sor kerül-e vagy sor került-e az adott
közbeszerzés
közbeszerzéssel összefüggésben
megvalósításának tervezett időpontja
előzetes összesített tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda
bővítése, felújítása
III. Szolgáltatásmegrendelés

nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt.
112. § (1) bek. b) pontja alapján

2019. I-II. negyedév

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
A 2019. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 33/2019. (III. 7.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

nem

7. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Dr. Németh József: A nyári időszakban: 2019. augusztus 5-től augusztus 20-ig (11 munkanap), a téli
időszakban: 2019. december 23-tól december 31-ig (3 munkanap) javasoljuk igazgatási szünet
elrendelését a Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a
halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás érdekében.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
34/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2019. augusztus 5-től augusztus 20-ig,
valamint 2019. december 23-tól december 31-ig.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: az intézkedések megtételére: 2019. július 10. és 2019. november 20.
8. napirendi pont: Orvosi ügyelet – szerződés módosítás
Schuszter Gergely: Ismerteti a szerződéstervezetet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
35/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény 5. § (1) bekezdése c) pontja alapján - a háziorvosi
ügyelet ellátására vonatkozó, Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó orvossal kötött megbízási
szerződést, az orvosi ügyeleti szolgálat működésének cégforma váltása és nevének megváltozása
miatt, egységes szerkezetbe foglalással egyidejűleg módosítja. A határozat mellékleteként csatolt
szerződés tervezet jóváhagyásával, majd annak elfogadásával a módosítás egyidejűleg érvénybe lép.
A Képviselő-testület Dr. Bazsa Márta egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes Tahitótfalu
Orvosi Ügyelet Egyéni Céget, Dr. Bazsa Márta orvos egyéni vállalkozásának jogutódjának ismeri
el, a vállalkozás azonos tulajdonossal, azonos személyi és tárgyi feltételekkel, azonos helyszínen,
azonos működési rend szerint folytatja tevékenységét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására, a módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Eszközbeszerzési pályázaton egy aggregátor és egy zagyszivattyú került a településre a
Katasztrófavédelem részéről.
10. napirendi pont: Egyebek

a) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. Egy Bodza utcai ingatlan villamos energia ellátása kiviteli
tervéhez kérnek közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
36/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 2709/1 és 2712/1 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Bodza utca 2709/2 hrsz. alatti ingatlan villamos
energia ellátása megnevezésű – CS-19/196. tervszámú – kiviteli tervdokumentáció (készítő: ÉszakBudai Zrt.) 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
b) Gyalogút kialakítása az Erzsébet királyné utca és a Kossuth Lajos út között
Schuszter Gergely: Ismerteti a bekért árajánlatokat, a kiadáshoz a szomszédos ingatlan tulajdonosa
(Melcher Attila) 300 e Ft összeggel hozzájárul.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
37/2019. (III. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
az Erzsébet királyné utca és a Kossuth Lajos út között, a 717/3 hrsz.-ú ingatlanon (a 79/2016.
számú változási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz szerint) kb. 120 fm hosszban megvalósuló
összekötő gyalogút kivitelezési munkáinak elvégzésére Kinál Béla ev.-vel (2023 Dunabogdány,
Erzsébet királyné utca 8.) köt szerződést, a vállalási ár 1.550.000,- Ft összeg. A szükséges anyagot a
megrendelő közvetlenül szerzi be 450.000,- Ft összegben.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
11. napirendi pont: Vételi kérelmek
A 11. 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 – a zárt ülést követően – 21:00 órakor bezárta.
K.m.f.
Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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