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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 17-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 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Spanisberger János jelezte, hogy később érkezik. 
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Hulladékrendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Dunabogdány, Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetési ügye 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Sportpark környezetének rendezése, valamint kerítés építés az Ált. iskola udvarában 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Kátyúzási munkálatok 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Táncszőnyeg beszerzése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítása 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: Hulladékrendelet felülvizsgálata 
 
Dr. Németh József: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elmúlt hároméves tapasztalatai alapján – 
az időközben történt jogszabályváltozásokra is tekintettel – az Önkormányzat és az FKF Zrt. elvégezte 
a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Ismerteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló új rendeletet, mely – jóváhagyás esetén – 2019. július 1-jén lép hatályba. 



 3 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI. 19.) 

önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
2. napirendi pont: Dunabogdány, Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetési ügye 
 
Schuszter Gergely: A következő napirendek mindegyike esetében költségvetésben előre nem tervezett 
munkálatokról van szó, melyek elvégzéséhez szükséges forrásokat az egyes tételeknél ismerteti. Ezek 
gyakorlatilag idén nyáron megvalósítható kivitelezések, amennyiben támogatja a Képviselő-testület, de 
elfogadja, ha akként foglal állást a Képviselő-testület, hogy a döntés lehetőségét hagyjuk meg a 
következő, új képviselő-testületnek. 
 
Az Erzsébet királyné út esetében a helyzet a következő: A Fővárosi Vízművek Zrt szakemberei 
felhívták az Önkormányzat figyelmét egy intézkedést igénylő helyzetre, miszerint a Dunabogdány, 
Erzsébet királyné úton a felszíni csapadékvíz a szennyvízhálózatba kerül, egy rácsos csapadékvíz 
elvezetőn keresztül. Ez az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdésébe ütközik, a 
hivatkozott rendelkezés értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz 
bevezetése tilos. A helyzet megszüntetésére 2019. augusztus 31-ig van határidő. 
A lehetséges műszaki megoldás az Erzsébet királyné út legmélyebb pontjából kiindulva az úttal 
párhuzamosan cső fektetése zöldterületben kb. 200 fm hosszban, majd az Erzsébet királyné és Kossuth 
L. út közötti szakasz kb. 120 fm hosszban beton cső fektetésével a 11.-es út alatti átvezetésig, tisztító 
aknák közbeiktatásával. Ennek becsült költsége 12 millió Ft + ÁFA. 
A kiadás fedezetére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 
állásfoglalása szerint felhasználható a DMRV Zrt.-től származó közmű-fejlesztési hozzájárulás összege. 
Ez összesen …. Ft, szükséges lenne a DMRV Zrt.-től megkapott elmaradt bérleti díj felhasználására is. 
A mélyponttól magántulajdonosok telkén keresztül történő vízelvezetéshez – többszöri egyeztetés 
alapján – az érintettek nem adták hozzájárulásukat. 
 
Rokfalusy Balázs: Ha jól érti a helyzetet, a Fővárosi Vízművek az augusztus 31-i határidőt követően 
megszünteti a rákötést, tehát itt lépéskényszerben vagyunk? 
 
Schuszter Gergely: Igen, ez várható, ebben az esetben a felszínen fog folyni a csapadékvíz. 
 
Rácz Balázs: Kérdezi, hogy az ottlakók tisztában vannak-e ezzel a helyzettel? Esetleg ennek fényében 
anyagilag hozzájárulnának-e a helyzet rendezéséhez? 
 
Schuszter Gergely: Az érintett telkek tulajdonosai igen, de nem engedik saját telkükön keresztül. 
 
Dr. Hidas András: Itt havária helyzetről van szó, nincs sok mozgástér. A korábban benyújtott 
csapadékvizes pályázathoz nem lehet ezt hozzátenni? 
 
Rokfalusy Balázs: Amennyiben csak egy ajánlatunk van, a döntéshez kéri több helyről ajánlat 
bekérését. 
 
Schuszter Gergely: A pályázat már elbírálás alatt van. Egyelőre ez az ajánlat tulajdonképpen egy 
műszaki felmérés és beárazás a lehetséges műszaki megoldás vonatkozásában. A döntéshez 
természetesen több ajánlat is bekérésre kerül a műszaki tartalom vonatkozásában. 
Indítványozza, hogy a MEKH-től kérjen az Önkormányzat állásfoglalás kiegészítést arról, hogy a 
DMRV Zrt.-től megkapott elmaradt bérleti díj felhasználható-e ezen havária helyzet kezelésére, továbbá 
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a NAV megkeresését az ÁFA visszaigényelhetősége ügyében, ugyanis a víziközmű tekintetében ÁFA 
visszaigénylő az Önkormányzat. 
 
Spanisberger János képviselő 18:20 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

74/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetési ügyét rendezni kívánja, ennek keretében 
meg kívánja szüntetni a fennálló jogszabálysértő helyzetet (jelenleg az Erzsébet királyné úton a 
felszíni csapadékvíz a szennyvízhálózatba kerül, egy rácsos csapadékvíz elvezetőn keresztül). A 
munka megrendeléséről történő döntést megelőzően az Önkormányzat a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivataltól állásfoglalást kér arról, hogy a vízi közmű rendszer átadás-
átvételéhez kapcsolódó elszámolásból az elmaradt bérleti díj rendelkezésre álló összege ezen 
havária helyzet kezelésére, megszüntetésére fordítható-e. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: Sportpark környezetének rendezése, valamint kerítés építés az Ált. iskola udvarában 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Heim-Kállay Sarolta Katát, majd megadja neki a szót a helyi 
adóbevételek állása ismertetésére. 
 
Heim-Kállay Sarolta Kata: Ismerteti a helyi adóbevételek állását 2019. június 14-i állapot szerint. Az 
építményadó állása 15.767 e Ft (2018-ben félévkor 15.000 e Ft volt), az iparűzési adó 58.662 e Ft-on áll 
(2018/I.: 61.417 e Ft), gépjárműadó 5.541 e Ft (2018/I.: 5.349 e Ft), idegenforgalmi adó 292 e Ft 
(2018/I.: 389 e Ft), talajterhelési díj 818 e Ft. Összesen 81.080 e Ft a tényadat 2019. június 14-én, a terv 
142 millió Ft 2019. év egészére. 2018. I. félévi állapot 82.164 e Ft volt, év végén 176 millió Ft lett. 
 
Schuszter Gergely: Megítélése szerint ezekből az adatokból kiindulva 2019. évben a tervezethez képest 
a tervezethez képest kb. 8-10 millió Ft többletbevétel várható. Ennek fényében tesz javaslatot a 
következő napirendek keretében néhány munka elvégzésére. 
Az első az Általános iskola felső udvarában telepített Sportpark környezetének rendezése, mely kiülő, 
támfal és térköves járda megvalósítását jelentené. 1,7 millió Ft-os kiadásról lenne szó. 
Szintén az Általános iskola felső udvarát érintően szükséges kerítés építés zsalukő alappal a Hegyalja u. 
7. számú ingatlan felé. 1,27 millió Ft-os kiadásról lenne szó. 
Az érintett terület jelenleg a Váci Tankerületi Központ vagyonkezelésében áll, elvben meg lehet 
kérdezni őket a két tétel ügyében. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

75/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat az Általános iskola felső udvarában lévő Sportpark körüli rézsű megtámasztási, 
támfal létesítési és térköves bekötő gyalogút építési munkálatok elvégzését a Béta-Tipp Kft.-től 
(2000 Szentendre, Kondor B. u. 17.) rendeli meg 1.350.000,- Ft + ÁFA vállalási áron. 
A vállalási ár fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 

 
76/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat az Általános iskola felső udvara és a szomszédos Hegyalja u. 7. számú ingatlan 
között létesítendő kerítés építési munkálatainak elvégzését a Béta-Tipp Kft.-től (2000 
Szentendre, Kondor B. u. 17.) rendeli meg 14.800,- Ft + ÁFA / fm vállalási áron. Ennek 
keretében kb. 60 fm hosszban 20 cm zsalukő alap + lábazat építése és zártszelvény oszlopra 
1,5 m-es drótfonat telepítése valósul meg. 
A vállalási ár fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés 

megkötésére. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
4. napirendi pont: Kátyúzási munkálatok 
 
Schuszter Gergely: A tavaszi kátyúzási kör után még maradt olyan terület, melyet saját erőből nem tud 
a településüzemeltetés megvalósítani. Ilyen az Árok utca, ahol kb. 150 m2 felület javítása szükséges, 
továbbá a Fácános utcában is maradt ilyen. Emellett a Sövény utcában fix – aszfaltból épített – 
fekvőrendőr válthatná ki a mobil elemeket. 
 
Bánáti Bence: A végleges fekvőrendőr telepítését nem tartja indokoltnak, meglátása szerint nem oldja 
meg a kérdést, sőt zajhatása miatt akár rosszabb is lehet. Ha az ottlakók ragaszkodnak hozzá, el tudja 
fogadni. 
 
Schuszter Gergely: A kérelmező jelezte, hogy akár saját kivitelezésben is vállalnák ezt, vagy 
költségviselést is vállalnának. Személy szerint azt javasolja, hogy amennyiben a végleges építése mellett 
foglal állást a testület, úgy szakemberrel építtessük meg. 
Indítványozza, hogy a lakók bevonásával bizottsági szinten kerüljön megtárgyalásra ez a kérdés, a 
kátyúzásról pedig határozhatunk ezen az ülésen. Ez utóbbi 2 millió Ft-os keretösszeg biztosítását 
jelentené. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Sövény utcai fekvőrendőrök telepítésének ügye a lakók 
bevonásával bizottsági szinten kerüljön megtárgyalásra. 
 
Schuszter Gergely: Ide kapcsolódik a sármentesítés elvégzésének ügye is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

77/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 
részére kátyúzási munkák elvégeztetésére támogatást nyújt 2.000.000,- Ft összegben. 
A kiadás fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
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78/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 
részére sármentesítési munkák elvégeztetésére támogatást nyújt 515.000,- Ft összegben. 
A kiadás fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
5. napirendi pont: Táncszőnyeg beszerzése 
 
Schuszter Gergely: A helyi civil szervezetek 2019. évi pályázatában két szervezet esetében is megjelent 
táncszőnyeg beszerzése. A bizottsági szintű tárgyaláson született javaslat alapján a táncszőnyeg 
beszerzésére nem ítélt meg támogatást a Képviselő-testület, hanem egyetértett abban, hogy ezt a 
beszerzést a Művelődési Házon keresztül az Önkormányzat bonyolítja le, a 2019. évi helyi adóbevételek 
kedvező alakulása esetén. 
Ismerteti a kapott ajánlatot. 40 m2 felületre van szükség, erre tekintettel 350.000,- Ft biztosítását kéri a 
Művelődési Ház részére erre a célra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

79/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Művelődési Ház Dunabogdány (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.) részére tánc gumiszőnyeg 
beszerzéséhez támogatást nyújt 350.000,- Ft összegben. 
A kiadás fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
6. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Patak utca és Ady Endre utca ügye 
 
Schuszter Gergely: A kivitelező jelezte, hogy a munkavégzés során 10 %-os aszfaltár emelkedés 
következett be az ajánlattétel óta, emellett pótmunkák is felmerültek. Ezek rendezéséről szükséges 
tárgyalni. 
Tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, hogy a Strand utca már elvégzett és pénzügyileg rendezett 
felújításához a Forgó Étterem Kft.-től 3.000 e Ft hozzájárulás fog érkezni az Önkormányzat részére. 
 
Spanisberger János: Sajnos az építőanyagok vonatkozásában folyamatos áremelkedés tapasztalható, ez 
tendencia. 
 
Rokfalusy Balázs: Az anyagár emelkedés esetében a cég ajánlata alapján vizsgáljuk meg, hogy ez a cég 
üzleti kockázata körébe esik-e. 
 
Dr. Németh József: Az ajánlatkérés idén márciusban volt, a szerződéskötésre március 29-én került sor. 
Az ajánlat egyösszegű, átalányáras. A problémát az okozza a vállalkozó részére, hogy az ajánlat 
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összeállításához kapott alvállalkozói aszfaltár emelkedett a szerződéskötést követő tényleges 
megrendelésig. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyában későbbi ülésén hoz döntést. 
 
b) Zászlórúd kihelyezése 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

80/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat az Általános iskola és a Sportcsarnok közötti területre zászlórúd telepítésére 
300.000,- Ft keretösszeget biztosít. 
A kiadás fedezete a 2019. évi költségvetés többletbevételei (helyi adóbevétel többlete). 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő beszerzésre 
ajánlatokat kérjen, továbbá a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel történő 
szerződéskötésre. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
7. napirendi pont: Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítása 
 
Dr. Németh József: A Hajó utcai végátemelő két szivattyújából az egyik meghibásodott, jelenleg 
üzemképtelen, így annak felújítása rövidtávon elengedhetetlen. Az üzemeltetés egy szivattyúval nem 
biztonságos. A Hajó utcai végátemelő szivattyúparkja (2 db) hivatott Dunabogdány, Visegrád-
Szentgyörgypuszta és Kisoroszi települések szennyvizét továbbítani. A szivattyúk teljes kiesésükkel 
jelentős környezetszennyezést, lakossági elöntést eredményezne. 
Tekintettel arra, hogy a havária keretből ez már nem megoldható, ezért a Dunabogdány 
szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó 2019. évi GFT felújítási és pótlási terv „Átemelő felújítás” 
keretén belül lehetséges megvalósítani. 
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. 
 
Schuszter Gergely: Jelzi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szeptemberi képviselő-testületi ülésen 
beszámolót fog tartani az üzemeltetés 2,5 éves tapasztalatairól. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

81/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Hajó utcai végátemelő szivattyú felújítási munkáinak elvégzésére az Aqua Vertex 
Zrt.-vel (6000 Kecskemét, Nyírfa u. 12.) köt szerződést 976.500,- 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 
Határidő: a Zrt. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
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A Nyugdíjas Klub 25. éves jubileumi ünnepségén Bátáti Bence alpolgármester vett részt, 2019. június 1-
jén. 
 
Pedagógus napi ünnepség volt a Dunabogdányi Általános Iskola és AMI esetében 2019. június 3-án – 
ahol dr. Németh József jegyző vett részt – valamint 2019. június 5-én a Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvodában. 
 
Az Általános iskolai ballagás és tanévzáró ünnepély 209. június 15-én volt. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
d) Óvodavezetői pályázat 
 
Dr. Németh József: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 
intézményvezetői megbízása (75/2017. (VII. 10.) önkormányzati határozat) 2022. augusztus 15-én járna 
le, de Gräff Albertné óvodavezető bejelentette, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonyát 
2020. január 9. napjával felmentéssel meg kívánja szüntetni, nyugdíjba vonulása miatt, tekintettel arra, 
hogy rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges – nők esetében alkalmazható – 40 év szolgálati 
idővel, egyúttal kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. 
Ismerteti a pályázati felhívás szövegét. 
A Kjt. vonatkozó rendelkezései értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén legalább 
30 nap pályázati határidőt kell biztosítani, továbbá a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú 
szakértői bizottság hallgatja meg. A fenti szabályra tekintettel javasoljuk, hogy a Népjóléti, Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság hallgassa meg a jelölteket. Emellett pedig az Óvodában is a különböző 
közösségek is véleményezik a pályázókat. 
Mindezekre figyelemmel ahhoz, hogy szeptember 6-ig döntést tudjon hozni a Képviselő-testület a 
pályázat elbírálásáról, szükséges a pályázat kiírásáról dönteni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 

 
82/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a és a 23. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC. törvény 67-69. §-ai; valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján – a határozat mellékletét képező tartalommal - 
pályázatot ír ki a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény óvodavezetői állásának 
betöltésére. 
 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az oktatásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában, valamint a helyben szokásos módon történő megjelentetéséről. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
83/2019. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
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Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állására érkező pályázatok véleményezésére a Népjóléti, 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot kéri fel. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

e) Kiscuki köz közvilágítás 
 
Rokfalusy Balázs: Legutóbbi általa ismert állapot szerint az oszlopok felén működik a közvilágítás, a 
másik felén nem. 
 
Schuszter Gergely: Folyamatos a munkavégzés és a hiba okának kiküszöbölése, addig rendeljük vissza 
a céget, amíg tökéletesen nem működik. 
 
 
f) A 0156/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
 
A 9/f. 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 – 19:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


