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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. június 21-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Hulladékszállítás – Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu településeken tárgyú közbeszerzési eljárás
dunabogdányi eredményének megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

Árvízi tájékoztatás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Mővelıdési Ház mővelıdésszervezıi feladatok és könyvtári szolgáltatás ellátása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

Napirend elıtt:
Unyi János a soroksári Itthon Vagyunk Egyesület képviseletében elmondta, hogy a Dunán levonuló
rekord nagyságú árhullám apropóján az Egyesület Soroksáron jótékonysági képzımővészeti vásárt
hirdetett, azzal, hogy annak bevételét az árvízi károk enyhítésére fordítják, és felajánlják Dunabogdány
községnek. Bejelentését követıen átadta az árvízi károk enyhítésére összegyőlt 115.000,- Ft összeget.
Pályi Gyula az összeget átvéve hálás köszönetét fejezte ki Dunabogdány község nevében a
segítségnyújtásért, egyúttal tájékoztatta az Egyesület megjelent képviselıit, hogy az összeg
felhasználásáról tájékoztatást fog nyújtani.
1. Napirendi pont: Hulladékszállítás – Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu településeken tárgyú
közbeszerzési eljárás dunabogdányi eredményének megállapítása
Pályi Gyula elmondta, hogy az A.S.A Magyarország Kft. felmondása következtében a szomszédos
településekkel közösen kiírt részvételi felhívással induló tárgyalásos hulladékszállítási közbeszerzési
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eljárásban két részvételi jelentkezı volt. Az ajánlattételi szakaszban mindkettı érvényes ajánlatot
nyújtott be. Több körben történt tárgyalás az ajánlattevık képviselıivel, ezek a szerzıdéses feltételek
véglegesítése, ill. az ajánlati ár körében zajlottak le, figyelemmel a közbeszerzési eljárás során
meghatározott becsült értékre mint rendelkezésre álló forrásra, tekintettel arra, hogy az ajánlati árak
jelentısen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. Emiatt közbensı, majd végleges ajánlat
benyújtására kértük az ajánlattevıket.
A végleges ajánlatok benyújtását követıen a bírálati szempontok és a hozzájuk megállapított
súlyszámok alapján az érvényes ajánlatok értékelése megtörtént, az összességében legelınyösebb
ajánlatot a Hulladékgazdálkodási Konzorcium Agglomeráció (AHK Agglomerációs Hulladékkezelı
Kft. és Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. - 1081 Budapest, Alföldi u. 7.) adta. Az új nyertesnek javasolt
ajánlattevı a 120 l edényzetre nettó 380,- Ft / ürítés, 80 l edényzetre 253,- Ft / ürítés összegő ajánlati
árat adott, heti egyszeri ürítéssel, termikus ártalmatlanítással.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
73/2013. (VI. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
„Hulladékszállítás – Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu településeken” tárgyú részvételi felhívással
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Hulladékgazdálkodási Konzorcium Agglomeráció
(AHK Agglomerációs Hulladékkezelı Kft. és Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. - 1081 Budapest,
Alföldi u. 7.), valamint a VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) ajánlattevık érvényes
ajánlatot tettek és alkalmasak a szerzıdés teljesítésére.
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 megállapítja, hogy az érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevık a határozat 1. számú mellékletét képezı tartalmú ellenszolgáltatást
tartalmazó részajánlatot tették Dunabogdány település vonatkozásában.
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Hulladékszállítás –
Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu településeken” tárgyú részvételi felhívással induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban Dunabogdány rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevı a
Hulladékgazdálkodási Konzorcium Agglomeráció (AHK Agglomerációs Hulladékkezelı Kft. és
Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt. - 1081 Budapest, Alföldi u. 7.).
5. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevıvel kötendı közszolgáltatási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyulapolgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: Árvízi tájékoztatás
Pályi Gyula beszámolt az árvízi védekezésrıl és a helyreállítás jelenlegi állásáról. Ismertette a védekezés
menetét, a felhasznált homok, agyag, homokzsák mennyiségét, a védekezést nehezítı körülményeket.
Ismertette az ideiglenes védmővek felszámolásának állását, ütemtervét, valamint tájékoztatást adott az
eddigi költségekrıl és a vis maior pályázatról.
Az eddig mért legmagasabb árvízszintet 35 cm-rel meghaladó mérető árvíz elleni védekezésben
tapasztalt, soha nem látott összefogás kapcsán köszönetét fejezte ki a község lakosságának, a
szivattyúüzemben részt vevıknek, a településre érkezett önkénteseknek, a hivatásos szervezeteknek, a
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leutenbachi tőzoltóegységnek, a védekezésben részt vevık élelmezését biztosító helyi vállalkozóknak,
szervezeteknek, és a segélyszervezeteknek (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Katolikus Karitász).
3. Napirendi pont: Mővelıdési Ház mővelıdésszervezıi feladatok és könyvtári szolgáltatás ellátása
Pályi Gyula elmondta, hogy a 72/2013. (VI. 3.) önkormányzati határozat alapján – amelyben a
Képviselı-testület döntött arról, hogy a Mővelıdési Ház mővelıdésszervezıi feladatainak ellátására, a
Kjt. 20/A. § (2) bekezdés d) pontja szerint határozott idıre, egy év idıtartamra (Liebhardt András
fizetés nélküli szabadságának idejére) Gutbrod Gizella kinevezését támogatja – elıkészítésre került a
határozott idıre szóló közalkalmazotti kinevezés. Gutbrod Gizella végzettsége és közszolgálatban
töltött jogviszonya alapján – figyelemmel a betöltendı munkakörre – meghatározásra került
illetményének összege.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
74/2013. (VI. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı 150/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet alapján a Mővelıdési Ház Dunabogdány intézmény mővelıdésszervezıi
feladatainak ellátásával 2013. július 1. napjától 2014. június 30-ig Gutbrod Gizellát bízza meg.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján bruttó
194.000,- Ft-ban állapítja meg, amelybıl:
a Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény
172.883,- Ft
garantált illetmény összesen
172.883,- Ft
összesen kerekítve
172.900,- Ft
munkáltatói döntésen alapuló illetmény
21.100,- Ft
Járandóságok összesen

194.000,- Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzı útján készíttesse el a közalkalmazotti
kinevezés munkaügyi okmányait.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
Pályi Gyula saját maga és a Képviselı-testület tagjai nevében is köszönetét fejezte ki Liebhardt
Andrásnak a Mővelıdési Házban végzett áldozatos munkájáért, és javasolta ennek határozatban történı
rögzítését.
Liebhardt András nem vett részt a szavazásban.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
75/2013. (VI. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki
Liebhardt Andrásnak a Mővelıdési Házban a község kulturális életének összefogása, szervezése
területén kifejtett lelkiismeretes, a települési hagyományokra építı, és megújulásra nyitott, sokszínő
kulturális kínálatot létrehozó munkájáért, külön is kiemelve a helyi fiatal korosztályok aktivizálása
körében végzett szolgálatát, valamint köszönetet mond önkormányzati képviselıként végzett
tevékenységéért.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Egyebek
Liebhardt András bejelentette, hogy 2013. július 1. napjával önkormányzati képviselıi mandátumáról
lemond, tekintettel arra, hogy hosszabb idejő külföldi tartózkodása miatt nem tudná felelısségteljesen
ellátni a tisztséggel járó kötelezettségeket. Átadta a polgármesternek errıl szóló lemondó nyilatkozatát.
Pályi Gyula további intézkedésre felkérte a Helyi Választási Irodát.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 11:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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