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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 11-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Vagyonbiztosítás 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Tájékoztató az iskola 2018/2019. tanévéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Beszámoló az óvoda 2018/2019. nevelési évéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Körzeti megbízott kinevezés előtti véleményezése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Dunabogdány, Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetésének ügye 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
7. Dunabogdány, Bogonhát major szennyvíz nyomóvezeték munkálatai 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Házi szennyvíz beemelő szivattyúk beszerzése az előre nem látható helyzetekre kötött szerződés 

terhére 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
9. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
11. A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása  

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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12. Vételi kérelmek 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
13. A Kossuth L. u. 49. szám alatti lakás bérleti ügye 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Vagyonbiztosítás 
 
Dr. Németh József: Az Optimális Kft. a közeledő évfordulóra tekintettel, megvizsgálta az 
Önkormányzat hatályban lévő szerződését. Kidolgozta azt a fedezetet, mely a legjobban illeszkedik az 
önkormányzati tevékenységhez, valamint tartalmazza azokat az összetevőket, melyek kártapasztalataik 
alapján szükségesek ahhoz, hogy egy esetleges kár bekövetkezésekor a biztosító társaság a maximális 
kártérítést nyújtsa. Ez megküldésre került az összes biztosító társaságnak ajánlatkérésre. 
Jelenlegi szerződésünket a rengeteg és nagy értékű kár miatt a Groupama biztosító évfordulóra 
felmondta. 
A megkapott ajánlatokat az Optimális Kft. megvizsgálta, hogy mely társaság mely szerződési feltételei 
alapján javasolják az Önkormányzat számára a biztosítás megkötését. Az Otimális Kft. egy táblázatba 
összefoglalta az ajánlatokat, melyet csatoltan küldök. 
Javaslatuk a következő: A Groupama ajánlatában benne van a közmű hálózat törése, repedése miatt 
bekövetkező károk, igaz tűz-, robbanás, villámcsapás és légi jármű lezuhanása kapcsán. Ebből leginkább 
a robbanás valós kockázat. A limit is alacsony 250 e/kár és 250 e/év, de benne van a fedezetben. Az 
épületekben bekövetkező csőtörés károk limit nélkül vannak a szerződésben, csak az önrész magasabb, 
75 000 Ft. Ezért a magasabb 938 823 Ft-os éves díj ellenére is ezt az ajánlatot javasolják elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

88/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonbiztosítására a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) 
ajánlatát fogadja el. Az éves biztosítási díj: 938.823,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert biztosítási kötvény aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató az iskola 2018/2019. tanévéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Spáthné Faragó Éva intézményvezetőt és Ott Rezső intézményegység-
vezetőt, majd megadja a szót a tájékoztató megtartására. 
 
Spáthné Faragó Éva: Az előzetesen írásban küldött beszámolóból emel ki bizonyos részeket. 
A 2018/2019-es tanév alapvetően sikeres volt. A tanévben a tanuló létszám 288 fő. Hét olyan tanuló 
van, aki tankötelezettségét külföldi iskolában teljesíti a szülők külföldi munkavállalása miatt, és három 
magántanuló. 
Az iskolában a tanórákon a tanulók viselkedése megfelelő, a pedagógusok nyugodt körülmények között 
tudnak tanítani. A tanulás iránti motiváció is nőtt az elmúlt években, ami meglátszik a tanulmányi 
eredmények folyamatos javulásában. Az osztályátlagok jelenleg négyes körül vannak. Az iskolai 
tanulmányi átlag 4,21 (alsó tagozat 4,5, felső tagozat 4,18). 
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Ebben a tanévben is több országos mérés volt: kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés a 6 és 8. 
osztályokban, valamint a NETFIT mérés a felső tagozaton. Idén is megtartották a belső nyelvi vizsgát 
német és angol nyelvből szóban és írásban a felső tagozaton. Ismerteti ezek eredményeit, és a levont 
következtetéseket. 
Az intézmény specialitása a német nemzetiségi nyelvoktatás, a sport és a zeneoktatás. 
A nyelvoktatás terén évről-évre egyre eredményesebb az intézmény, ez megmutatkozik abban is, hogy 
egyre többen jelentkeznek más községekből éppen emiatt. A községben komoly igény van a 
nyelvtanulásra, és van egy réteg, mely hagyományait őrizve példát mutat a nemzetiségi lét megélésére. 
A sportolási lehetőségek egészen kiválóak. Az udvaron sportcsarnok, tanuszoda és egy műanyag 
burkolatos sportpálya áll a rendelkezésre sportoláshoz. Ezt részben szervezetten, részben szabadon 
használhatják a tanulók. 
A tehetséggondozás az egyik kiemelt fejlesztési terület volt az idén. Ez elsősorban a tanulmányi 
versenyekre való felkészítésben mutatkozott meg, olyan tantárgyakból, amire az elmúlt években kevés 
példa volt: matematika, magyar, történelem, angol, német. Emellett az úszásban, fociban, rajzban 
indultak az iskola diákjai jó eredményekkel. 
A tehetséggondozás körébe tartozik, hogy az iskola két éve DSD I. nyelvvizsga központ lett, két helyi 
pedagógus rendelkezik vizsgáztatási joggal. Az idén 13 tanuló közül 6 fő B1-es, a nyelvvizsgán 
szerethető legmagasabb fokozatot érte el. További 5 fő A2-es szintű nyelvvizsgát tett. 
Tárgyi feltételek: Az udvar teljes rekonstrukciója lassan a végéhez ér. Szeptemberre elkészült a 
rendezvénytér, és tanév végére a túloldalon megépült az utcai fitness park is. Így már csak két kis rész 
maradt, hogy az udvar tervei teljes mértékben megvalósuljanak. Szükséges lesz még a felső udvar 
világítását kialakítani és utcabútorokat beszerezni. 
Egyre nagyobb problémát okoz a teremhiány, a hit- és erkölcstan, a bontott csoportos, és a zeneiskolai 
órák megtartása. A teremhiányon kívül a bútorzat folyamatos cseréjét kell megoldani, először az alsó, 
majd a felső tagozaton. 
 
Rokfalusy Balázs képviselő 17:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Schuszter Gergely: Az iskola épületének bővítése mindenképpen szükséges, ezt a fenntartó felé több 
alkalommal is jeleztük már. Azonban a döntés és a megvalósítás nem az Önkormányzat ügye. A 
Sportpark pályázat keretében nyert eszköz. Tanítási időben – hasonlóan a kosárlabdapályához – iskolai 
használatra rendelkezésre áll, azon kívül pedig közösségi, községi célra használható. 
 
Dr. Hidas András: A tantestület átlagéletkorára kérdez rá. 
 
Spáthné Faragó Éva: Kb. 40-50 év között van, de inkább 50 felé hajlik. 
 
Rokfalusy Balázs: Gratulációját fejezi ki az intézményvezetőnek az elmúlt 10 évben tapasztalt előre 
lépéshez, fejlődéshez. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki Spáthné Faragó Éva 10 éves intézményvezetői munkájáért, 
melynek elismeréseként a Képviselő-testület Dunabogdány Kultúrájáért Díjban részesítette. A 
kitüntetést a tanévzáró ünnepség keretén belül adta át. Az elmúlt 10 év fordulópont az iskola életében, 
az elején 190 fő volt a tanulólétszám, ami mára ott van a 300-nál. Ez egy mérhető dolog, jó iskolát 
szívesen választanak a szülők gyermekeiknek. Ebben az intézményvezető asszony 10 éves munkája 
komoly alapokat tett le. 
 
Ott Rezső: A Zeneiskola egyik legfontosabb feladata a fúvószenekarok, szimfonikus zenekar 
utánpótlásának nevelése. Idén 19 fővel többen jelentkeztek a zeneiskolába, ami örvendetes. Ez a 
dunabogdányi mellett a leányfalusi telephellyel együtt értendő. A zongora és a fafúvós tanszak továbbra 
is igen népszerű és vonzó. A rézfúvós utánpótlás nehezebb, de itt is van néhány kiemelkedő tehetség. A 
tanév során a munkatervben leírt tanszaki hangversenyeket, növendékhangversenyeket és vizsgákat is 
megtartották. Hat fő tett művészeti alapvizsgát. A hangszer ellátottság jó. A zenekar és annak 
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szólampróbái fejlesztik a gyermekek képességeit. A tanórán kívüli tevékenységek, a közös zenehallgatás, 
koncertek látogatása, a közös órák szintén növelik a gyermekek tudását. 
Egyre nagyobb problémát jelentenek a teremproblémák, az egész napos iskola következtében. 
 
Schuszter Gergely: A zeneiskolai létszám emelkedése mindenképpen örvendetes. A teremgondok 
orvoslására már korábban felvetette az intézményegység-vezető úrnak, majd 2019. június 18-án tartott 
egyeztetésen Verebélyi Ákos tankerületi igazgatónak is a régi zeneiskolai épületet, amelyben jelenleg a 
Helytörténeti Gyűjtemény található. Egyelőre a fenntartó által ígért helyszíni bejárás nem valósult meg, 
ezt várjuk. Megítélése szerint ez a kérdés már át fog húzódni a következő választási ciklusra. 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad az önkormányzati könyvekben lévő hangszerállomány kezelésére 
létrehozandó alapítvány előkészületeiről: az átadásra kerülő hangszerek véglegesítése megtörtént, a 
szükséges selejtezést végrehajtották, remélhetőleg idén szeptemberre megtörténik az alapítvány 
bejegyzése. 
 
A Képviselő-testület a napirendet határozathozatal nélkül lezárta. 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2018/2019. nevelési évéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Gräff Albertné óvodavezetőt, majd megadja a szót a beszámoló 
megtartására. 
 
Gräff Albertné: A nevelési évben a gyermeklétszám 120 fő (a számított létszám: 126 fő) volt. 
2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától az óvoda elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet. A 
nevelési évet ennek szellemében szervezték. 
Ismét eredményes és tartalmas nevelési évet zárt az óvoda: az óvodai nevelés folyamatában a játék áll a 
középpontban úgy, mint a gyermeki önfejlődés eszköze, a személyiségfejlesztés alappillére. A játékon 
belül fejlődnek értelmi képességeik, érzelmeik, beszédük, viselkedésük, ízlésük, társas kapcsolataik, 
mozgásuk. Többféle játékformára van lehetősége óvodás gyermekeinknek. A legújabb kutatások szerint 
a mai generációnak elengedhetetlen, hogy a kooperatív játékokkal találkozzon, részt vehessen benne. A 
kooperatív játékok mind az óvodában, mind kisiskoláskorban hangsúlyos játéktípusok, amelyek kiváló 
közösségépítő hatásuk mellett hatékony mozgásfejlesztési lehetőségeket rejtenek magukban. A 
klasszikus kooperatív játékok során nincsenek győztesek vagy vesztesek. Közös cél és közös feladatok 
vannak, ezek jelentik a játékok lényegét. 
A német nemzetiségi nevelést minden évben kiemelt feladatként kezeli az Óvoda. Mint nemzetiségi 
intézmény, feladataiban is tükrözi a német kultúrához való kötődést. Ünnepeiken minden esetben 
mindkét nyelvet használják, dalokban, versekben, játékokban. 
Az Óvoda alapításának 120. évfordulóját is ebben a nevelési évben ünnepelték. 
Az óvodai nevelési területek és a művészetek kapcsolata lett ebben a nevelési évben a másik kiemelt 
terület, a Kincses Kultúróvoda programhoz kapcsolódva. Ebben a nevelési évben a múzeumpedagógia 
szerepét tanulmányozták az óvodai nevelésben, mely néhány éve már minden óvoda számára elérhető 
kulturális-művészeti programlehetőség. A Kincses Kultúróvoda pályázatnak köszönhetően még 
változatosabb, még izgalmasabb élményekkel tudták gazdagítani a gyermekeket úgy, hogy ahhoz a 
szülőknek nem kellett anyagi támogatást biztosítaniuk. 
Végezetül bejelenti, hogy ez volt az utolsó beszámoló részéről, mivel a nyár végével 40 éves jogviszonyt 
követően – melyet a dunabogdányi óvoda falai között töltött mindvégig – nyugdíjba vonul. 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad az óvodabővítési pályázat állásáról. A tartalomcsökkentett projekt 
megvalósítása érdekében benyújtott módosítási és többlettámogatás iránti kérelemre a 
Pénzügyminisztérium részéről még nem érkezett válasz, egyelőre ezt várjuk. Itt is a következő ciklusra 
marad a projekt kérdése. 
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Saját maga és a Képviselő-testület nevében is köszönetét fejezi ki a közös munkáért, és gratulációját 
fejezi ki Gräff Albertnének a magas színvonalú munkájáért. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

89/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
A Képviselő-testület ügyrendi szavazással döntött arról, hogy a tárgyalási sorrendet módosítja: az ülés a meghívó szerinti 
6., 7., 8. napirendekkel folytatódik. 
 
4. napirendi pont: Dunabogdány, Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetésének ügye 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Poldermann Petra önkormányzati kapcsolattartót és Faur Szilviát a 
szennyvíz-ágazat osztályvezetőjét. 
Ismételten összefoglalja az Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetési problémáját. A befelé lejtő úton 
a mélypontnál a csapadékvíz bevezetésre került a szennyvízhálózatba. Ezt a jogszabályba ütköző 
helyzetet 2019. augusztus 3-ig fel kellene számolni. Az utcában évente kb. 3060 kátyú alakul ki a felszíni 
vízelvezetés problémája miatt. 
A javasolt műszaki megoldás költsége 12.000.000 Ft + ÁFA összegbe kerülne, ez felszín alatti elvezetést 
jelentene, csőfektetéssel a kialakítás alatt lévő gyalogúton keresztül a főútra. Ennek forrásaként a 
DMRV elszámolásból származó elmaradt bérleti díj és közműfejlesztési hozzájárulás összege lehetne. 
Ennek lehetőségéről állásfoglalást kért az Önkormányzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivataltól (a továbbiakban: MEKH). Ismerteti az állásfoglalást, miszerint a fenti összeg csak a 
leválasztás finanszírozására használható fel, amennyiben csapadékvíz-elvezetés kiépítésére kerül sor, 
arra viszont nem, a hatályos jogszabályi előírások miatt. 
Így amennyiben valamilyen alternatív, ideiglenes megoldás nem képzelhető el (pl. felszíni elvezetés a 
gyalogútig), ez a probléma is a következő ciklus és év feladata marad. Azzal azonban ebben az esetben 
számolni kell, hogy akár 30-40 cm víz fog megjelenni a felszínen az utca egyes részein. 
 
Faur Szilvia: A méréseik szerint kb. 112 m3 plusz átemelés történik csapadékos időben emiatt a 
szabálytalan bekötés miatt, ezt a regionális szennyvízelvezető rendszerben átadnak Tahitótfalun 
keresztül, és ennek költségét m3 alapon megfizetik az ottani szolgáltató (DMRV Zrt.) részére. Ez 
jelentős kiadás, amelyet nem tudnak a jövőben már vállalni, amellett, hogy egyébként jogszabálysértő 
helyzet áll fenn. 
 
Dr. Hidas András: Szükség lenne valamilyen átmeneti megoldásra, mintegy kármentésként, hogy 
kezelje még ez a képviselő-testület ezt a problémás helyzetet. 
 
Faur Szilvia: Csapadékvíz elvezetésére több lehetséges megoldás ismert. Ezek a szikkasztás (itt 
nehezen képzelhető el), vízáteresztő betonburkolat (itt nincs ilyen altalaj), tározómedence létesítése 
(terület-igényes). Ideiglenes megoldás esetén is legalább egy olajleválasztó beépítése szükséges, mivel a 
felszínről közlekedési területről folyik be a csapadékvíz. A hordalékleválasztás is fontos. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az Önkormányzat a fennálló helyzet megszüntetésére 
alternatív, ideiglenes műszaki megoldás lehetőségeiről tárgyalást kezdeményez a Fővárosi Vízművek 
Zrt. üzemeltetővel, és ebbe be kívánja vonni a MEKH-et is. 
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5. napirendi pont: Dunabogdány, Bogonhát major szennyvíz nyomóvezeték munkálatai 
 
Schuszter Gergely: A Bogonhát majorban kiépített vízi közmű hálózat tulajdonképpen egy belső 
magánhálózat, ami nem került átvételre sem az Önkormányzat sem a mindenkori üzemeltető részéről. 
A majorba bevezető ivóvízvezeték, valamint az onnan a térköves útnál lefektetett szennyvíz vezeték a 
DMRV Zrt. mint akkori üzemeltető szakmai javaslat alapján átvételre került az Önkormányzat által még 
2000. évben. Ennek következtében ez a szakasz a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési körébe tartozik, 
annak ellenére, hogy az elkészíttetett vagyonértékelés ezt nem tartalmazza. A sorompón belüli rész nem 
megfelelő műszaki tartalommal létesült, ez jelenleg is fennáll, így ott az átvétel továbbra sincs 
napirenden. 
 
Faur Szilvia: Ismerteti az összeállított ajánlatot, ami tulajdonképpen a szennyvíz nyomóvezeték 
állapotának felmérésére irányul, továbbá a tisztító aknánál szakaszelzáró beépítését tartalmazza, hiszen 
ez jelenleg hiányzik a gerincvezetékbe történő becsatlakozásnál a 11. számú főút mellett. Ezen 
szerelvény kiépítése mindenképpen szükséges, hogy ezt a szakaszt ki lehessen zárni. Emellett a 
végátemelő kitisztítása szükséges, annak felmérése érdekében, hogy az ott lévő szivattyúk 
működőképesek-e, milyen állapotban vannak. Ez a további lépések összeállításához is szükséges. Egy 
átadási mérő kiépítése ezen a szakaszon mindenképpen szükséges, mivel ennek a nyomóvezetéknek a 
becsatlakozása a Hajó utcai végátemelő után van, tehát nem mért. Ennek költségét ez az ajánlat még 
nem tartalmazza.  
 
Poldermann Petra: Mivel a DMRV-s átadás-átvétel során a vagyonértékelés alapján ez a terület nem 
merült fel, mint üzemeltetésbe tartozó hálózat, csak idén tavasszal derült ki mindez, ezért jelenleg egy 
felmérés zajlik, hogy mik azok a minimum tételek, amit akár ivóvíz-, akár szennyvíz-ágon meg kell tenni 
a biztonságos üzemeltetés és a korrekt elszámolás érdekében. Az elzáró beépítése ennek első lépése. 
 
Schuszter Gergely: Kiemeli, hogy maga a végátemelő nem önkormányzati tulajdon, annak 
kiszippantására azért van szükség, hogy látható legyen, mi indul el onnan kifelé.  
 
Faur Szilvia: Itt a nyomóvezeték 63-as, ami műszakilag alkalmas a területről származó szennyvíz 
elvezetésére, átemelő szivattyúkkal. Ha az derül ki, hogy a végátemelő szivattyúja nem működik 
rendeltetésszerűen, annak javíttatása, esetleges cseréje a beruházót terheli. 
 
Spanisberger János: Ilyen körülmények között ezt muszáj elvégezni, korábban úgy tudta, hogy a 
bekötővezeték is magánhálózat, nemcsak a sorompón belüli belső hálózat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

90/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Bogonhát majorba vezető szennyvíz nyomóvezeték felmérési munkáinak 
elvégzésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 182.) köt szerződést 411.890,- 
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 

 
 
6. napirendi pont: Házi szennyvíz beemelő szivattyúk beszerzése az előre nem látható helyzetekre 
kötött szerződés terhére 
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Schuszter Gergely: Az előre nem látható helyzetekre kötött szerződés terhére történne beszerzés, 
melynek részleteiről a Fővárosi Vízművek képviselői adnak tájékoztatást. 
 
Faur Szilvia: Dunabogdány szennyvízelvezető hálózaton a házi be/átemelők üzemeltetésének kérdése 
is a feladatuk. Korábban beépítették az utolsó tartalék szivattyút is, így jelenleg nincs további készletük. 
Üzembiztonsági szempontból fontos a szivattyúk tartalékolása minimális darabszámmal, főként, mivel 
az aknákban egy szivattyú üzemel, így ha azt nincs mód cserélni, az haváriának minősül. 
Egy újabb házi átemelő szivattyú meghibásodás lakossági bejelentése esetén nem tudnak csere szivattyút 
biztosítani a felhasználónál, ami üzembiztonsági, közegészségügyi problémát okozhat az ingatlannál és 
lakossági panaszt generál. 
Ezúton 5 db házi szennyvíz beemelő szivattyú beszerzéséhez kérnek jóváhagyást, az előre nem látható 
helyzetekre kötött szerződés terhére, összesen nettó 400.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 
 

91/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Házi szennyvíz beemelő szivattyúk beszerzésével a Fővárosi Vízművek Zrt.-t (1138 Budapest, 
Váci út 182.) bízza meg nettó 400.000,- Ft keretösszeg erejéig. A beszerzés az előre nem látható 
helyzetekre kötött szerződés terhére történik, az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási 
részének eleme. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Zrt. értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
Rácz Balázs képviselő 20:20 órakor távozik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
 
7. napirendi pont: Körzeti megbízott kinevezés előtti véleményezése 
 
Schuszter Gergely: Herdics Antal r. alezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság Visegrádi Rendőrőrs 
őrsparancsnoka 2019. július 5-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy 2019. 
szeptember 1-jei hatállyal – a Kapitányságvezető úrral egyeztetve – kinevezni tervezi Hegedűs Gábor 
r.tzls. urat, Dunabogdány körzeti megbízotti beosztásba. 
A kinevezés előtt –a 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás 11. pontra való tekintettel – a képviselő-testület 
véleményét előzetesen ki kell kérni és arról írásbán tájékoztatni kell a rendőrkapitányságot. 
Hegedűs Gábor r.tzls. urat a képviselők már személyesen megismerhették a 2019. április 8-án megtarott 
munkaterv szerinti ülésen, melyen napirendi pontként szerepelt a rendőrség közrend, közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolója, mivel 2019. március 1-től megbízással már településünkön lát el 
szolgálatot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

92/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei 
Rendőrkapitányság Visegrádi Rendőrőrs állományába tartozó Hegedűs Gábor r.tzls. Dunabogdány 
körzeti megbízottá történő kinevezését támogatja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a két kérelmet. Egy Petőfi Sándor utcai ingatlan, valamint egy Bogonhát 
majorban fekvő ingatlan villamos energia ellátásának megvalósítása műszaki tervéhez kérnek 
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

93/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1174 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Petőfi Sándor utca 7. (1159 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos 
energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű – tervszám: 
CS-19/671. – kiviteli tervdokumentáció (készítő: Észak-Budai 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 

 
 

94/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1334/20 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, 1334/31 hrsz.-ú alatti ingatlan villamos energia ellátásához 
szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű – munkaszám: TVO azonosító: 
191044 – műszaki tervdokumentáció (készítő: ELMŰ Hálózati Kft.) megvalósításához a 
következő feltétellel: 

 
- a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély 

iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az 
Önkormányzatnál. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Tájékoztatást ad az EuroVelo 6 kerékpárút ügyéről. Két egyeztetésre került sor, az elsőre Budapesten a 
Várkert Bazárban, majd a másodikra – valamennyi érintett fél jelenlétében – Dunabogdányban, 
helyszíni bejárással. A preferált hídhely a Gondűző Büfé vonalától kb. 50 m-re lefelé található. Innen a 
meglévő kerékpárúttal való összekötést a tervek szerint a 11. sz. főúton valósítanák meg, kerékpársáv 
felfestésével. Jelezte ismételten, hogy ezt a műszaki megoldást nem tartja elfogadhatónak, ehelyett a 
Dunaparton kellen az összekötést kiépíteni. Ehhez viszont jogszabály módosításra van szükség, a vízmű 
kutak területe és annak védőterülete miatt. A helyszíni bejáráson a Fővárosi Vízművek és a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park képviselői jelezték, hogy partnerek ebben a folyamatban. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
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a) Szociális célú tűzifaprogram 
 
Dr. Németh József: Idén is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására irányuló pályázati kiírás. Az igénybejelentést a Magyar 
Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül kell rögzíteni, legkésőbb 2019. 
augusztus 1-ig. 
A pályázati kiírás alapján a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti 
települési önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra igényt nyújthatnak be. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény 
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önerőn felül a tűzifa 
szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek is a települési 
önkormányzatot terhelik. 
Dunabogdány esetében a maximálisan igényelhető tűzifamennyiség: 184 m3. 
A belügyminiszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt, 
legkésőbb 2019. augusztus 30-ig. A belügyminiszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás 
megítélésére is jogosult. A pályázati kiírás értelmében az igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti 
mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, az 
önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a 
rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 
A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális 
rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 
10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet. 
 
Javasolja 150 m3 mennyiségű tűzifa igénylésére a pályázat benyújtását. Így az igényelhető támogatási 
összeg mellé önkormányzatunknak 190.500,- Ft összegben kell önrészt vállalnia, ez a 2019. évi 
költségvetésből kigazdálkodható. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

95/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati 
felhívás alapján 150 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be. 

 
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 

- az 1. pontban megjelölt 150 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 190.500,- Ft saját forrást 
biztosít a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati 
rendeletben. 

- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő a pályázat benyújtására: 2019. augusztus 1. 

 
 
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 10/2019. (VII. 15.) 

önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
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b) Szociális keret felhasználása 
 
11. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása  
 
12. napirendi pont: Vételi kérelmek 
 
13. napirendi pont: A Kossuth L. u. 49. szám alatti lakás bérleti ügye 
 
A 10/b.-13. 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 – 22:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


