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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-án 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: Óvodavezetői pályázat elbírálása 
 
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. 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – erre tekintettel – a 82/2019. (VI. 17.) 
önkormányzati határozatával döntött a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői 
álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázatok benyújtási határideje 2019. július 25. napja volt. 
A benyújtási határidőig egy pályázat érkezett be: Balogh Imréné pályázati anyaga. 
A pályázatot véleményező Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülését 2019. augusztus 12. 
napján tartotta. A Bizottság a pályázót meghallgatta, és a lefolytatott véleményezési eljárást követően 
egyhangú szavazással úgy döntött, hogy támogatja Balogh Imréné megbízását és javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy fogadja el személyét az álláshely betöltésére. 
A pályázat megküldésre került a dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A 
vonatkozó jogszabályok értelmében nemzetiségi intézmény lévén a fenntartó települési önkormányzat 
képviselő-testülete a döntéshez bekéri a nemzetiségi önkormányzat véleményét. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 79/2019. (VIII. 1.) számú határozatában egyhangúlag támogatta Balogh Imréné pályázó 
személyét a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői álláshelyére. 
Bár jogszabályi kötelezettség már nincs rá, ennek ellenére megtörtént a pályázat nevelőtestület és az 
alkalmazotti testület által történtő véleményezése is 2019. augusztus 1-én. Mind a nevelőtestület, mind 
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az alkalmazotti testület 100 %-os arányban támogató véleményt fogalmazott meg a pályázó 
megbízásával és vezetői programjával kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

103/2019. (VIII. 26.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. §-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21-23. §-a alapján Balogh Imrénét bízza meg a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény óvodavezetői feladatainak ellátásával 2019. 
szeptember 9. napjától 2024. augusztus 15-ig terjedő időre. 
 
Illetményét a Pedagógus I. fizetési osztály 13 fizetési fokozata figyelembe vételével a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján bruttó 456.750,- Ft-ban 
állapítja meg, amelyből: 

alapilletmény: 318.812,- Ft 
munkáltatói döntésen alapuló illetmény:   10.048,- Ft 
nemzetiségi pótlék:            54.810,- Ft 
intézményvezetői pótlék:           73.080,- Ft 
Összesen:            456.750,- Ft 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján készíttesse el az igazgatói 
megbízás munkaügyi okmányait. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
2. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Dr. Németh József: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. 
§-a alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (jelen esetben: 2019. augusztus 31.) 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A helyi választási 
bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár lehet a tagja. 
Ismertette javaslatát. Tájékoztatást adott arról, hogy a Ve. 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a választási 
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, valamint a 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

104/2019. (VIII. 26.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság tagjaivá, 
póttagjaivá a következő személyeket választja meg: 
 
Tagok: 
Hímer Anna   2023 Dunabogdány, Ady E. u. 6. 
Lengyel György   2023 Dunabogdány, Óvoda u. 17. 
Várady Szabó Tibor  2023 Dunabogdány, Óvoda u. 12. 
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Póttagok: 
Antalics Petra   2023 Dunabogdány, Levendula u. 5. 
Bednár Gáborné  2023 Dunabogdány, Öreg Kálvária u. 8. 
 
Felelős: Dr. Németh József jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
Határidő: azonnal 

 
3. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Az elhunyt Kugler Rudolf Önkormányzat saját halottjaként történő eltemettetése 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

105/2019. (VIII. 26.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat néhai Kugler Rudolf volt mezőőr és falugondnok tevékenységét elismerve 
emlékét kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti és az eltemettetése költségét átvállalja. 

 
2. A Képviselő-testület a temetési költség összegét (177.529,- Ft) a 2019. évi költségvetés tartalék 

sorából biztosítja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) A 719/2 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakítás 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a telekalakítási tervezetet és a hozzá kapcsolódó megállapodást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

106/2019. (VIII. 26.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 

melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdány 717/2, 719/2 és 720/3 hrsz. alatti 
ingatlanokat érintő telekalakítási és ajándékozási szerződést, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a helyi 

közutak kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 717/2, 719/2 
és 720/3 hrsz. alatti ingatlanokat érintő telekalakítás engedélyezéshez a csatolt 28/2019. 
munkaszámú 2019. március 28-án kelt és E-12/2019. számon záradékolt változási vázrajz 
(készítő: Bonifert Csaba földmérő technikus) alapján. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c) Gyalogút murvázása 
 
Schuszter Gergely: Az Erzsébet királyné út és a Kossuth L. út közötti gyalogút kialakítása nem 
fejeződött be: a kerítésépítés megtörtént, a terület kőszórása a szükséges tereprendezéssel viszont nem. 
Ennek az volt az oka, hogy az Erzsébet királyné út 33. szám előtt a szennyvízelvezető hálózatba való 
csapadékvíz bevezetés megszüntetésére javasolt műszaki megoldás (zárt elvezetés csőfektetéssel) 
érintené ezt a területet is. Sajnálatosan azonban a DMRV-s elszámolásból származó közműfejlesztési 
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hozzájárulás összege a MEKH-vel történt egyeztetés alapján csapadékvíz elvezetés kiépítésére nem 
használható fel. A szabálytalan bekötés megszüntetésére 2019. augusztus 31-ig adott határidőt a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Várhatóan ez meghosszabbításra kerül. 
A gyalogút kővel történő szórása és a hozzá kapcsolódó területrendezés 770.000,- Ft + ÁFA összegbe 
kerülne. 
A jövő évi költségvetésben mindenképpen fedezetet kell majd biztosítani a csapadékvíz elvezetés 
kiépítésére is, és akkor a gyalogúthoz is újra hozzá kell nyúlni. Kérdés az, hogy addig is ráfordítson-e az 
Önkormányzat ennyit a gyalogút megnyitása érdekében. 
 
Spanisberger János: Meg kellene vizsgálni, hogy nyomott vezetékkel van-e mód és lehetőség a 
csapadékvíz elvezetésére a gyalogútig egy szivattyúakna beépítésével? 
 
Rokfalusy Balázs: A nyílt árkos elvezetést is javasolja megvizsgálni, amennyiben az 
költségtakarékosabb megoldás. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a napirend ügyében a döntéshozatalt a következő ülésére 
halasztja. 
 
d) Zászlótartók beszerzése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Ezek alapján a korábban meghatározott 
költségvetési keretösszeg kevésnek bizonyul, viszont van rá fedezet, ezért indítványozza a keretösszeg 
felemelését 500.000,- Ft-ra. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az Általános iskola udvarába telepítendő zászlótartó rudak 
beszerzésére és felállítására biztosított keretösszeget 500.000,- Ft-ra megemeli, a költségvetési tartalék 
terhére. 
 
 
e) Sportpark nyitvatartása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Lévai-Tóth Zsuzsanna mb. igazgatót. Az Általános iskola felső 
udvarában került felállításra az ún. C típusú sportpark, mely tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és 
hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon 
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas. Pályázat keretében létesült, kötelező fenntartási 
időszakkal. Ezt kell összehangolni az iskola működési rendjével. 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: Tájékoztatást ad az iskola működési és nyitvatartási rendjéről, az ehhez 
kapcsolódó szabályokról. Iskolaidőben a felső udvar a tanulók számára kell, hogy rendelkezésre álljon. 
Tanítási időn kívül az iskola területét zárva tartják, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a takarítás 
befejezését követően a takarító személyzet zárja az iskola kapuit. Így hétköznapokon 17 és 20 óra 
között van lehetőség a sportpark bárki által történő használatára. A hétvégéken, valamint a tanítási 
szünetek (téli, tavaszi, nyári szünet) ideje alatt a használat kérdéses, mivel gondoskodni kell a nyitásról 
és zárásról, amit a gondnok nem vállal. Ehhez kapcsolódóan továbbá szükségesnek tartja az alsó udvar 
teljes leválasztását kerítéssel a jelenleg hiányzó és emiatt nyitott szakaszon. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a további részletek megtárgyalására és véglegesítésére 
bizottsági szinten kerül sor. 
 
f) White Angels jótékonysági eseményének koncertjéhez hozzájárulás 
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Schuszter Gergely: Idén a White Angels a Martonvásári Gyermekotthon javára szervez jótékonysági 
gyűjtést és ehhez kapcsolódóan az Alma együttes ad jótékonysági koncertet a Rendezvénytéren, 2019. 
szeptember 6-án. A koncert technikai hátteréhez 450.000,- Ft szükséges. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

107/2019. (VIII. 26.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
White Angels Dunabogdány 2019. évi jótékonysági akciójához kapcsolódóan vállalja a 2019. 
szeptember 6-i jótékonysági koncert technikai háttér biztosításának költségeit, 450.000,- Ft 
összegben. A kiadás fedezete a 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést – a zárt ülést követően – 19:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


