
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2019.  MÁJUS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalom: 
 
Határozat száma 

55/2019. (V. 13.) - 72/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 

Rendelet száma Tárgy 
4/2019. (V. 14.) Dunabogdány község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5/2019. (V. 14.) a településkép védelméről 

6/2019. (V. 14.) 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

7/2019. (V. 14.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 



 2 

Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 13-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes. Spanisberger János és Rokfalusy Balázs később érkeznek. 
Ismerteti a napirendi pontokat. Kéri a tárgyalási sorrend változtatását a következők szerint: a meghívó 
szerinti 8. napirend legyen az első, a meghívó szerinti 4. napirend pedig a 8. pontként tárgyalt téma. 
Sürgősségi napirendként indítványozza megtárgyalni a Kitüntetés adományozása tárgyú napirendet zárt 
ülés keretében. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
tárgyalási sorrend módosítással és a sürgősségi indítvánnyal együtt. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2019/2020. 

nevelési évben 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
3. Beszámoló a helyi adóztatásról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 

kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
6. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a HÉSZ 

jogharmonizációs célú módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
7. A helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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9. Beszámoló a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
11. Dunabogdány, Rigó utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
12. Kátyúzási munkálatok 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
14. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
15. Vételi kérelem 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
16. Kitüntetés adományozása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete 
a 2019/2020. nevelési évben 
 
Gräff Albertné: Ismerteti a 2019/2020. nevelési év várható csoportlétszámait, pedagógus-szükségletét. 
Az öt csoportban történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

55/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2019/2020. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2019/2020. nevelési évben engedélyezi a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport esetében az 
átlaglétszámtól (20 fő) való eltérést. 

 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2019/2020. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda csoportjai közül az alábbiak esetében engedélyezi a 
törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) 
túllépését a következők szerint: 

2. csoport: 25 fő – számított létszám: 28; 
3. csoport: 26 fő – számított létszám: 28; 
5. csoport: 27 fő. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés főbb adatait. 
 
A 2018. évi költségvetés főbb bevételi adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  495.194 eFt 
  - módosított előirányzat 722.932 eFt 
  - teljesített bevételek  767.377 eFt 
 

A teljesített bevételek 
  7,49 %-át    57.440 eFt-ot az intézményi működési bevételek; 
 23,21 %-át 178.052 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei 
   1,57 %-át   12.028 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek; 
 26,26 %-át 201.499 eFt-ot a költségvetési támogatás; 
 28,78 %-át 220.887 eFt-ot a felhalmozási célú államháztartáson belülről; 
   0,56 %-át   4.262 eFt a működési célú átvett pénzeszköz; 
   0,13 %-át   1.012  eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz; 
 12,00 %-át   92.197 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi  pénzmaradvány igénybevétele 
képezi. 
 
A 2018. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  495.194 eFt 
  - módosított előirányzat 722.932 eFt 
  - teljesítés   462.496 eFt 
 

A teljesített kiadások: 
  453.989 eFt-ot használtunk fel működésre 
   ebből: 
    140.438 eFt-ot személyi juttatásokra 
      28.263 eFt-ot bérek járulékaira 

135.821 eFt-ot dologi kiadásokra 
                     6.055 eFt-ot szociális juttatásokra 
                  36.546 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra 
      86.374 eFt-ot felújításra 
      18.056 eFt-ot beruházásra 
    2.436 eFt-ot egyéb felhalmozási célú kiadásra 
     8.507 eFt-ot finanszírozási kiadásokra. 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 6.808 eFt, kiadása 5.505 eFt volt 2018. évben. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 14.) 

önkormányzati rendeletét Dunabogdány község 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
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A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Repárszkyné Elter Anikó adóügyi ügyintézőt, majd megadja a szót a 
beszámoló megtartásához. 
 
Repárszkyné Elter Anikó: Tájékoztatást ad a 2019. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, 
adónemenként, a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 142 604 
eFt, május 10. napjáig befolyt összeg 65 400 eFt. Az építményadó, a gépjárműadó és a helyi iparűzési 
adó teljesülése is időarányosan megfelelő. Kéri, hogy a jövőben is figyeljenek az adózók a befizetési 
határidők pontos betartására. 
Az adózási morál fenntartása érdekében a Bogdányi Híradó következő lapszámában közzétételre kerül a 
90 napon túli tartozással rendelkező adózók listája. 
2018 márciusában csatlakoztunk az ASP-Adó Szakrendszerhez, így a 2018. év zárása, 2019. év nyitása 
már ebben új szakrendszerben zajlott le. Zökkenőmentes volt, de hosszadalmasra sikerült. Ennek 
ellenére a 2019. első félévi egyenlegértesítő leveleket időben, március elején kézbesítésre tudtuk 
bocsátani. 
Pár számadat az adózókról: 
3200 adózó szerepel a nyilvántartásban, ebből 2600 magányszemély, 250 egyéni vállalkozó és 330 
gazdálkodó szervezet. 
Az egyenlegértesítő levelek kiküldése után rohamosan megnő a változásbejelentések száma minden 
adónemnél. Április végéig 52 darab építményadó adatbejelentés érkezett. 
Gépjárműadó: a 2019.01.01-i nyitóállománnyal 1628 darab jármű adatait kaptuk meg. A havi változások 
általában 25-30 darab járművet érintenek. Az új szakrendszerben gépjármű-nyitóállomány beolvasáskor 
400 darab határozat keletkezett, ami többletmunkát jelentett az előző évi gyakorlathoz képest. Ezeket az 
egyenlegközlő levelekkel együtt postáztuk. 
Helyi iparűzési adó hatálya alá Dunabogdányban szám szerint 253 egyéni vállalkozó és 330 gazdálkodó 
szervezet tartozik. Május a HIPA bevallások időszaka. Folyamatosan érkeznek a Hivatali Kapura az 
elektronikusan beküldött bevallások. Adózóink jól vették ezt az akadályt, a könyvelőkkel is gördülékeny 
az átállás. 
Idegenforgalmi adó: 10 működő szállásadónk van, tavaly 1, idén 2 új szálláshely-szolgáltató jelentkezett. 
Remélhetőleg sok vendégéjszakát töltenek majd településünkön a vendégek. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a fegyelmezett adófizetői magatartás miatt, mellyel 
hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához. 
 
Spanisberger János képviselő 17:45 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
 
4. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Stein Dóra családsegítőt, majd megadja a szót az neki a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Stein Dóra: Részletesen ismerteti a beszámolót. Az esetszámokat tekintve 2018-ban összesen 81 fővel, 
48 családdal állt kapcsolatban a szolgálat. Ezek közül 19 személlyel, 9 családdal egyéni esetkezelés 
keretében, 62 fővel, 39 családdal egyszeri esetkezelés tekintetében. 
A Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat hetente Baba-mama klubfoglalkozást tart, amelynek 
keretében 0-3 éves korú gyermekekkel kezdjük meg a csoportos tevékenységre való szocializálódást, 
illetve lehetőséget biztosít az édesanyáknak a hasonló életciklusban lévőkkel való kapcsolattartásra. 
Az egyéni esetkezelésben érintett családoknál elsődleges problémaként általában életviteli problémák 
jelentek meg. 
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A 2018. évben a 116 alkalommal információnyújtással, 184 alkalommal segítő beszélgetéssel, illetve 163 
alkalommal tanácsadással támogatta az ügyfeleket, 48 alkalommal pedig hivatalos ügyek intézésében 
segédkezett. Összesen 49 alkalommal családlátogatás keretében találkozott az ügyfelekkel. 
A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai 
tanácsadásra 11, jogi tanácsadásra 5 személyt delegált a szolgálat. 
A karácsonyi ünnepek előtt adománygyűjtés szervezését követően 5 családhoz tudott a szolgálat tartós 
élelmiszercsomaggal támogatást nyújtani. 
Tavaly 42 jelzés érkezett a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A legtöbb jelzés 
állampolgártól érkezett, ebben az önkéntes jelzések is szerepelnek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

56/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 2018. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 
2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
5. napirendi pont: A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási 
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
 
Schuszter Gergely: A Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének vezetősége kezdeményezte a Fácános 
utca vonatkozásában az érvényben lévő súlykorlátozás felülvizsgálatát. A jelenleg hatályos szabályozás 
értelmében a súlykorlátozás a 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművekre vonatkozik, esetükben a 
helyi közutak igénybevétele csak behajtási engedély birtokában lehetséges. A behajtási engedély 
kiadásáért az Önkormányzat javára útfenntartási hozzájárulást kell fizetni. 
 
Dr. Németh József: A Képviselő-testület részére – összehasonlításképpen – megküldésre került a 
környékbeli településeken alkalmazott behajtási engedély díjszabás, melyet ismertet. 
 
Spanisberger János: A díjakon nem változtatna, viszont nagyobb hangsúlyt helyezne az ellenőrzésre. 
Egyedileg kellene elbírálni, hogy adott esetben az utca keresztmetszetében be tud-e hajtani a gépjármű. 
 
Dr. Hidas András: Egyetért azzal, hogy az ellenőrzést kellene fokozni, a Fácános utca esetében 
kamera is működik. 
 
Gräff Albertné képviselő 18:05 órakor távozik, a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 
 
Bánáti Bence: A felső korlát – hasonlóan a szomszédos településekhez – támogatja. 
 
Schuszter Gergely: Álláspontja szerint a súlykorlátozás rendszere csupán tüneti kezelés, a végső 
megoldás az lenne, hogy jó teherbírású utak legyenek. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a körültekintő és szakmailag megalapozott döntés 
érdekében a felülvizsgálat kérdését a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalja meg. 
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6. napirendi pont: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a 
HÉSZ jogharmonizációs célú módosítása 
 
Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a Településképi Arculati Kézikönyv (a 
továbbiakban: TAK) alapul vételével elkészíttette a község településképi rendeletét (a továbbiakban: 
Tkr.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) eljárási szabályai szerint. 
A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Egyrészt lezajlott a lakosság és más partnerek 
részére biztosított ún. partnerségi egyeztetés. 
Ezzel egy időben a Korm. rendelet szerint a településképi rendelettervezet államigazgatási 
véleményeztetése is megtörtént, a Lechner Tudásbázis digitális egyeztető felületén. A Tkr. készítője 
elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. A beérkezett véleményeket és az azokra adott 
tervezői válaszokat az előterjesztés 1. számú melléklet tartalmazza. A partnerségi véleményeztetés 
keretein belül a lakosság részéről írásos észrevétel nem érkezett. 
Az előterjesztési anyag már a pontosított Tkr.-t tartalmazza. A beérkezett vélemények szerint 
átdolgozott Tkr. az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
A településképi rendeletet a Képviselő-testületnek önkormányzati rendelettel kell jóváhagynia. A 
jóváhagyott településképi rendeletet rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzat 
honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban az önkormányzati hivatalban. Ezen 
túlmenően az elfogadott dokumentumokat az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt digitális 
formában meg kell küldeni, a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes járási építésügyi osztályának, vagy elérhetővé kell 
tenni a Korm. rendelet 43/B. § (1) c) alpontja szerint. 
 
A településképi rendelet hatályba lépésével a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) településképi előírásai 
nem alkalmazhatók, a szükséges módosításokat HÉSZ-re vonatkozóan az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező rendelet-tervezet tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

57/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja által PE/030/00879-1/2019. számon tett, a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatban törvényességi felhívását tudomásul veszi; 
felkéri a polgármestert, hogy erről a Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: azonnal 

 
 

58/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településképi rendeletére 
vonatkozóan az érintett közigazgatási szervektől beérkezett véleményeket és az azokkal 
kapcsolatos önkormányzati állásfoglalást tartalmazó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (8) 
bekezdése alapján adott polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi, azzal egyetért. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 14.) 

önkormányzati rendeletét a településkép védelméről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

59/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Dunabogdány 
Helyi Építési Szabályzat módosítása – Jogharmonizáció a településképi rendelet elfogadása 
kapcsán tárgyú módosítás ügyében lefolytatott Partnerségi véleményezés során vélemény nem 
érkezett be, ezzel együtt az ún. Partnerségi véleményezési szakaszt lezárja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása – 
jogharmonizáció a településképi rendelet elfogadása kapcsán c. terv vonatkozásában 
kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását a Pest Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészének benyújtandó dokumentációval, ún. záró szakmai 
véleményének kikérése céljával. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
 
Schuszter Gergely: Dunabogdány Község Önkormányzata 30/2019. (III. 7.) önkormányzati 
határozatával pályázatot hirdetett a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő 
egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. A 
pályázati forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati 
rendeletben „Egyéb civil szervezetek támogatása” címen meghatározott 4.100.000,- Ft. 
Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére. 
 
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, 
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra 
határidőben 19 pályázó nyújtotta be pályázatát. Mindegyik pályázat teljesítette a pályázati feltételeket, 
egy pályázatot sem kellett visszautasítani érvénytelenség miatt. A beérkezett igények összesen 
6.497.000,- Ft összeget tesznek ki. 
A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi 
Bizottsággal tartott együttes ülésén végig vette az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelkezésre álló 
keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra. Az egyeztetésen részt vettek a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is. Mérlegelték, hogy mekkora közérdeket szolgál, 
mennyi saját erő áll rendelkezésre. Hangsúlyozza, hogy elsősorban projekteket, programokat kívánnak 
támogatni.  
Ismerteti a benyújtott igényeket és a javasolt támogatási összeget szervezetenként. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

60/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil 
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szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el: 
 

Dunabogdányi Sportegyesület 950 000 Ft 

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület 200 000 Ft 

FAKULT Egyesület 500 000 Ft 

Nyugdíjas Klub 200 000 Ft 

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 300 000 Ft 

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány 250 000 Ft 

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 200 000 Ft 

Dunabogdányi Cecília Kórus 80 000 Ft 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 100 000 Ft 

Nepomuki Szent János Alapítvány 250 000 Ft 

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 120 000 Ft 

Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület 250 000 Ft 

Dunabogdányi Esterházy János Társaság  150 000 Ft 

Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány 100 000 Ft 

Bogdaner Singkreis 100 000 Ft 

Dunabogdányi Svábzenekar 200 000 Ft 

Donauknie Tanzgruppe 100 000 Ft 

Horgász Egyesület 50 000 Ft 
 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről. 
 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási 
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási 
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szervezetek értesítésére a döntést követő 15 napon belül 

a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 30 napon belül 
 

Rokfalusy Balázs képviselő 18:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
 
8. napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Herdics Antal őrsparancsnokot, majd megadja neki a szót. 
 
Herdics Antal: Tájékoztatja a képviselőket, hogy körzeti megbízotti javaslatról van szó, amelyet ő is 
támogat, ugyanis – álláspontja szerint – a közterület rendjébe, biztonságába nem tartozik bele a 
közterületi alkohol fogyasztás, más bűncselekményt, szabálysértést vonz magával. Vállalható keretek 
között ezek megelőzhetők. Ezt az Önkormányzat határozhatja meg, a rendőrség alkalmazza. 
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Látnak jeleket a községben is, de időben vagyunk még. A szabályozási keret kialakítása önkormányzati 
felelősség. 
Az előterjesztett rendelettervezet alkalmas a kivételek kezelésére és lefedi a felmerülő indokolt eseteket. 
A rendőrség intézkedési kultúrája a garancia arra, hogy a kirívó esetekben lépnek fel eréllyel, míg 
egyébként figyelmeztetést alkalmaznak. A cél nem a büntetés, hanem a rend előmozdítása. 
 
Rokfalusy Balázs: Azt gondolja, hogy nem az a probléma, hogy alkoholfogyasztás történik az utcán, 
hanem az, ami esetleg az alkohol befolyásoltságból következik (rongálás, garázdaság stb.), függetlenül 
attól, hogy hol is fogyasztotta el az illető az alkoholt. Ez utóbbi szabályszegő cselekményeket kellene 
szankcionálni. 
A német testvértelepülés példáját hozza, ahol már 20 éve jelentősen korlátozták a vendéglátó egységek 
esti, éjszakai nyitva tartását. Ennek következtében aztán ezek a helyek bezártak. Itt is – ehhez hasonlóan 
– túlszabályozottságot érez, ami nem célszerű, és nem jó irányba visz. 
A céllal egyetért, legyen rend, de az ilyen nagymértékű beszabályozást aggályosnak és aránytalannak 
tartja. 
 
Dr. Hidas András: Támogatja a rendelet elfogadását, megítélése szerint szabályozni kell a területet, az 
állampolgárok részéről pedig önkorlátozást igényel a kérdés. Kialakult egy góc a faluban, amit már nem 
nézünk jó szemmel. A faluképet rontja, nincs jó kisugárzása.  
 
Schuszter Gergely: Szakmailag segíti-e ez az új szabályozás a rendőr munkáját? 
 
Herdics Antal: A rendelet – elfogadása esetén – intézkedési jogalapot teremtene. 
 
Bánáti Bence: Kéri a rendőrséget, hogy az adott szituációhoz mérten hozzon intézkedést a rendőr. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 14.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
9. napirendi pont: Beszámoló a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről 
 
Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait 2018. évben is 
külső vállalkozó útján, a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) látta el. 
2018. évben az Önkormányzatnál tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen kettő volt. Az ellenőrzés 
keretében tett megállapítások átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Ismerteti a jelentést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

61/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2018. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Társaság értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
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10. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Dr. Németh József: A Képviselő-testület 2019. február 14-én a 20/2019. (II. 14.) önkormányzati 
határozatával arról döntött, hogy 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében kiírt pályázatra egy 
érvényes pályázat érkezett, melyet a Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) 
nyújtott be. 

- az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására 
és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás feladatainak elvégzésére 
közszolgáltatási szerződést köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 182.). 

 

A döntést követően az Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között megtörténtek a 
közszolgáltatási szerződés megkötésével és annak tartalmával kapcsolatos egyeztetések, a szerződés 
megszövegezését követően azt a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságának jóvá kellett hagynia. Ezek 
megtörténtét követően a Közszolgáltatási szerződés 2019. május 2-án aláírásra került, hatályba lépése az 
ezt követő 120. napon történik meg. 
Mindezek eredményeként a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet megalkotása szükséges. Ismerteti a 
rendelettervezetet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 14.) 

önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
11. napirendi pont: Dunabogdány, Rigó utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítása 
 
Dr. Németh József: A GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében 2018-as feladatként szerepelt a 
Dunabogdány Rigó utca szennyvízátemelő gépház gépészeti rekonstrukciója. A munka elvégzésére 
2018. év végén kapacitás hiánya miatt nem tudott sor kerülni. Az elvégzendő feladatot a mellékelt 
feladatkiírás tartalmazza. 
A munka megvalósítására a Fővárosi Vízművek Zrt.-től érkezett egyedül ajánlat. A szükséges munka 
elvégzésére kapott árajánlat nettó 1.439.900 Ft + ÁFA összegű. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

62/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Rigó utca szennyvízátemelő gépház gépészeti rekonstrukciójának elvégzésére a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 182.) köt szerződést 1.439.900,- Ft + ÁFA 
összegben. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
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Határidő: a Zrt. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
 
12. napirendi pont: Kátyúzási munkálatok 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatásul kiküldtük a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. részére megítélt 
keret felhasználásról szóló összesítést. A kátyúzást előző évben is végző céggel szerződtünk, aki egy év 
garanciát vállal. 
További elvégzendő területek is lennének – Árok utca, Sövény utca, Fácános utca – nagyságrendileg 2 
M Ft keretösszegben. Erről a következő rendes ülésen kellene döntést hozni, amikor már látjuk az 
iparűzési adóbevallások alapján a befizetéseket. 
 
 
13. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Nyugdíjas Klubnál tett látogatást. 
 
Készül az iskola felső udvarában a Sportpark. 
 
A Váci Tankerületi Központ vezetőjével és munkatársaival volt egy tárgyalás aktuális ügyekről. 
 
Az FKF munkatársaival május 10-én tartottunk megbeszélést, szintén aktuális ügyekről. 
 
Idén is látogatást tettek az Önkormányzatnál az iskola 8. osztályosai osztályfőnöki óra keretében. 
 
 
14. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Magyar Falu Program 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Falu Program keretében két pályázati kiírás 
jelent meg, amelyre az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. 
Az egyik az ún. Orvosi eszköz alprogram, ahol az orvosi rendelőben működő egészségügyi 
alapellátáshoz van lehetőség eszközök beszerzésére. A projektre maximálisan igényelhető támogatási 
összeg önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft. Egy pályázaton belül a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy 
épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető 
támogatási összeget. 
A másik „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram, melyre a Művelődési Ház 
vezetője jelezte, hogy ezen projekt keretében a Bogdányi Passió MMXX címmel pályázna, a 
rendelkezésre álló teljes, azaz 5 millió Ft-os keretre. Ebben ruhák, anyagok és komolyabb technikai 
fejlesztés lenne, amit a későbbiekben nyilván másra is tudna az intézmény használni. 
Mindkét pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás 
rendelkezésre állása. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
63/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi eszköz” (MFP-AEE/2019) című alprogramra, a 
maximálisan igényelhető 3 millió Ft összegben. 
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A pályázat a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám alatti Orvosi rendelő épületben működő 
egészségügyi alapellátáshoz (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, védőnői 
ellátás) szükséges eszközök, bútorok beszerzésére irányul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó 
pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására legkésőbb 2019. május 27. 
 
 
64/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram 
(MFP-NHI/2019.) című alprogramra, a maximálisan igényelhető 5 millió Ft összegben. A pályázat 
a Bogdányi Passió MMXX program szervezésére, és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
irányul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre történő 
benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására legkésőbb 2019. május 15. 
 
 

b) Egyházi támogatás 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett támogatási igényt. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

65/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nepomuki 

Szent János Plébánia részére 300.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatás fedezete a 2019. évi 
önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet Egyházi jogi 
személyek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szervezet értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

    a támogatási szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
c) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a két kérelmet. Egy Sólyom utcai ingatlan villamos energia ellátása 
érdekében a gerinchálózat egy oszloppal történő bővítésének tervéhez kérnek közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
66/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
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Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 2725 hrsz.-ú kivett közút tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Öreg Kálvária utca 2735/2, 2741, 2742 hrsz.-ú ingatlanok 
villamos energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os közcélú kisfeszültségű szabadvezeték hálózat 
létesítés kiviteli terve megnevezésű – munkaszám: T-2018/028., SE-PLAN-D szám: Cs 7737. 
számú – műszaki tervdokumentáció (készítő: URBAVILL Tervező és Szolgáltató 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 
 
67/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 2658 hrsz.-ú kivett közút tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Svábhegy utca 609/4 hrsz.-ú ingatlan új vízbekötése létesítése 
megnevezésű – rajzszám: T-086. – műszaki tervdokumentáció (készítő: Fővárosi Vízművek 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 

 
 
d) Fieszl József telekalakítási ügye 
 
Dr. Németh József: A Svábhegy utca mellett fekvő ingatlanok esetében a tulajdonos kezdeményezte a 
telekalakítás lebonyolítását, melynek keretében kialakítja a HÉSZ szerinti közterületeket (Málna utca 
folytatása, ill. Svábhegy utca szélesítése), és azokat az Önkormányzat tulajdonába adja térítésmentesen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

68/2019. (V. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
melléklete szerint – jóváhagyja az Önkormányzat, továbbá Fieszl József tulajdonos között a 
Dunabogdány 609/1, 611, 612 és 613 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási szerződést, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
 
15. napirendi pont: Vételi kérelem 
 
16. napirendi pont: Kitüntetés adományozása 
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A 15-16. 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 – a zárt ülést követően – 20:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


