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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 10-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Potássy Andrea képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősségi indítványként kérte napirendre venni a KDV-
VIZIG-gel kötött bérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyú napirendet. 
 
Dr. Hidas András: Megítélése szerint egy egyszerű nyilatkozat szükséges lenne az Önkormányzat 
részéről a vizes ügyben, hogy van-e ebben az Önkormányzatnak valamilyen jogi lehetősége vagy 
kényszere. 
 

Schuszter Gergely: Folyamatosan foglalkozunk a kérdéskörrel, ezen a héten pénteken lesz egy nagy 
jogászi egyeztetés. Amennyiben a jogászok részéről a javaslat fogalmazódik meg bármilyen jogi lépésre, 
akkor ezt a Képviselő-testület elé fogjuk tárni, hogy dönteni lehessen arról, a Képviselő-testület kíván-e 
élni ezzel vagy nem. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
sürgősségi indítvánnyal együtt. 
 

Napirendi pont: 
 

1. A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A 2020. évi szociális keret terhére kötelezettségvállalás 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Közvilágítás bővítésére érkezett ajánlat 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Veszélyes fák kivágása, gallyazása ajánlat 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Beszámoló a Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Helyi civil szervezetek beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Beszámoló a pályázatokról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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8. Partnerkapcsolatunk 2020. évi várható eseményei 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

12. A KDV-VIZIG-gel kötött bérleti jogviszony meghosszabbítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

13. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

14. Ingatlanvásárlási kérelmek 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásának forgatókönyvét, 
menetrendjét. A mai ülésre megtörtént a 2020. évi költségvetés tervezet beterjesztése, melyet a jegyző fog 
részletesen ismertetni. Ezt követően a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is 
tárgyalja február folyamán. Ezek során a számok még változtathatók. Végül legkésőbb a márciusi 
képviselő-testületi ülésen történik meg a rendelet elfogadása. 
 

Dr. Németh József: Részletesen ismerteti a 2020. évi költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek 
egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház) 
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is 
előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok 
és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is. Az irányadó számviteli szabályok értelmében idén 
is a rovatrend és kormányzati funkció szerinti költségvetés összeállítás történik. 
 

A 2020. évi költségvetés-tervezet bevételi és kiadási főösszege 684.797 e Ft. 
A kiadások körében kiemelti hogy a legnagyobb kiadás a személyi juttatások 163,8 M Ft összeggel, 31,2 
M Ft a járulékokra fordítandó összeg. 
A dologi kiadásokra 139,5 M Ft szerepel. A szociális keretünk a tavalyi évhez képest csökken: tavaly 9 M 
Ft érkezett a központi költségvetésből, idén 6,5 M Ft, ebből 4,2 M Ft települési támogatásra, illetve a 
Bursa Hungarica pályázat kiadásaira tervezett összeg. Egyéb működési célú kiadásra 273,5 M Ft összeget 
terveztünk, ebből 212.641 e Ft a tartalék. Itt szerepel az Óvoda bővítésére és felújítására megnyert 
pályázati támogatás első leutalt részlete (177 M Ft). A tartalék magasabb összegű, de túlnyomó része 
célhoz kötött (víziközmű átadás-átvételhez kapcsolódó elszámolás összege, központi előfinanszírozás). 
Az általános tartalék közel 8 M Ft összegű. 
A beruházás, felújítás körében 63 M Ft a tervezet szerint felhasználható összeg. 
 

Ismerteti a bevételi oldal főszámait. A feladatfinanszírozás keretében a 2020. évi állami támogatás 184.352 
e Ft, amely a polgármesteri hivatal működéséhez, a település-üzemeltetéshez (közvilágítás, közutak 
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fenntartása, zöldterület-gondozás), egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, továbbá az óvoda 
fenntartásra, közétkeztetés címén, valamint a közművelődési feladatok ellátására, illetve szociális kiadások 
finanszírozására fordítható. A helyi adókból tervezett bevételek (közhatalmi bevételek) a 2019. évi 
tényadatokon alapulnak, 143.205 e Ft saját bevétellel számol a költségvetés tervezete. Működési bevételek 
55.129 e Ft a tervezet szerint. 
 

Az Óvoda éves költségvetése 119,6 M Ft. A Művelődési Ház éves költségvetési kerete 18,8 M Ft. A 
Polgármesteri Hivatal éves költségvetése 62,7 M Ft összegű. 
A tavalyi évhez hasonlóan a civil szervezetek támogatására a költségvetésbe csak egy keretösszeg kerül 
(4.200 eFt), az egyes konkrét támogatások meghatározása pedig - főszabály szerint - pályázat alapján 
egyedi döntéssel történik. 
A Vízmű Kft. részére pedig 50 M Ft keretösszeget határoznánk meg a tavalyi évi bázis alapján, a 
feladatokhoz igazítva. 
 
Részletesen ismerteti a beruházások, felújítások táblázat tételeit. Az itt szereplő tételeken kívül a kiadási 
oldalon az Önkormányzat, illetve a Vízmű Kft. kiadásai között a karbantartási sorban rendelkezésre áll 
ebben a tervezetben 8 M Ft kátyúzásra és 1 M Ft a kerékpárút karbantartására, javítására. 

 
Az adósságszolgálatunk az iskolai étkezőre felvett hitel, ez 2.112 e Ft éves szinten. 
 
Amit még ez a javaslat tartalmaz, az egy 10 %-os illetmény korrekció, ami a januári ülésen már szóba 
került. Amit pedig egyelőre nem tartalmaz a januári prezntációban felsoroltak közül, az a Művelődési Ház 
tervezési díja, a Tanuszoda fűtésrendszer rekonstrukció, a rendészet, illetve a képviselői tiszteletdíjak a 
kiadás oldalon, míg a bevételi oldalon pedig ingatlan értékesítésből származó bevételt a korábbi évek 
gyakorlatát követve nem szoktunk előre tervezni, csak ha már tény valamilyen adásvétel. 
 
Visszatérve az Óvodára, tájékoztatást ad arról, hogy esetükben az illetmények, illetve a személyi kiadások 
melletti cafeteria havi 6.000 Ft/fő összeggel szerepel, az óvodavezető asszony részéről érkezett egy 
javaslat, hogy ezt havi 8.000 Ft/fő összegre emeljük. Ez a különbözet kb. 450.000 Ft-os tétel éves szinten. 
Tartalmazza ez a tervezet az Óvoda esetében azt a keretet, amivel az évvégi jutalmazást tudják megtenni, 
mint a korábbi években is. Egyébként pedig az Óvodáról azt lehet elmondani, hogy a tavalyi évben is a 
tervhez képest volt megtakarítás az év végére, tehát ez is egy lehetséges út, hogy a gazdálkodás folyamatos 
nyomon követésével és felhalmozott megtakarítással oldjuk meg ezt a valós problémát. 
 
Schuszter Gergely: A tervezet összeállítása során fő szempont a súlyponti igények lehetőségek szerinti 
beépítése volt, és a bérkorrekció megvalósítása a személyi állomány megtartása érdekében. Így 
tulajdonképpen egy nagyon feszes költségvetési tervezet állt össze, amelyen belül kényszerpályán vagyunk 
Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetésének ügyével és a bérekkel. 
Továbbra sem jeleztek vissza a Pénzügyminisztériumból, hogy megkapjuk-e az 50 M Ft többlettámogatást 
az Óvoda bővítés projekthez. Ha nem jeleznek vissza a közbeszerzési eljárás végéig, akkor csak úgy tud 
a kivitelezővel kötendő szerződés hatályba lépni, ha saját erőből biztosítjuk ezt az összeget 
Összefoglalva egy feszes, fegyelmezett év következik, ha megkapjuk a plusz támogatást, akkor az óvoda 
bővítése nem kérdés. 
 
Balogh Imréné: Az Óvoda költségvetés jelentős hányadát a személyi juttatások teszik ki. Ezen belül a 
törvény szerinti illetmények, bérek, a jubileumi jutalom, vagy a közlekedési költségtérítés mellett szerepel 
a cafeteria juttatás is. Az intézményi költségvetési javaslatában erre havi 8.000,- Ft / fő összeget irányzott 
elő. A kiküldött cafeteria szabályzatban viszont havi 6.000,- Ft /fő szerepel, ami megegyezik a korábbi 
évek összegével. 
Ennek emelését kéri, egyrészt azért, mert ez nem egy olyan összeg, ami jelentősen megterhelné a 
költségvetést. Másészt viszont, hogy esetükben is az a helyzet állt elő, hogy tenni kell valamit a személyi 
állomány megtartása érdekében, ill. azért, hogy ide tudjon vonzani óvodapedagógusokat. A környékbeli 
településeken többet kapnak a dolgozók béren túli jutattásként mint Dunabogdányban.  
Mivel az ágazatukban is érzékelhető a bérfeszültség, ezért kell valami ösztönző a munkatársak számára. 
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Schuszter Gergely: Egyetért azzal, hogy olyan időszakot élünk, amikor tulajdonképpen harcolni kell az 
emberekért. Ebben a versenyben javaslata a cafeteria-emelés helyett az, hogy 2020. évre van egy 119 M 
Ft nagyságrendű költségvetési kerete az intézménynek, amellyel gazdálkodni lehet, és az év folyamán 
eldönthető, hogy mire helyezi az óvodavezető a hangsúlyokat. Tavaly 118 M Ft volt az erőirányzat és 
108,9 M Ft volt a teljesítés. Lesz tehát mozgástér idén is, meglátása szerint. 
Nyilván a másik út, hogy akkor most elkezdünk cafeteria összeget emelni, de akkor az intézményvezető 
is kötve van, így nem látja azt a mozgásteret, amit adott esetben az ismertetett javaslata eredményez. 
 
Dr. Németh József: A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet bizottsági tárgyalása és véleményezése a 
hónap második felében lesz, ezzel párhuzamosan az intézményi egyeztetésre is sor kerül, ezt követően a 
márciusi képviselő-testületi ülésen dönthetnek a rendelet megalkotásáról. 
 
Balogh Arnó: A mai napon kapta meg az anyagot, kéri, hogy a jövőben 4-5 nappal az ülés előtt kerüljön 
az kiküldésre. 
 
Rácz Balázs: Az Óvoda bővítés építési munkái miatt a gyerekek átmeneti elhelyezésével kapcsolatban is 
kell költségekre számítani, ill. korábban szó volt az udvar rendezéséről és az Óvoda utca érintett 
szakaszának rendezésére is, melyek jelenleg nincsenek benne a tervezetben. 
 
Schuszter Gergely: Ezek nem szerepelnek a tervezetben. Nyilván annyi rutinunk már van, hogy egyrészt 
képeztünk 8 M Ft általános tartalékot, továbbá van egyéb puffer is a korábbi évekhez hasonlóan. A 
tervezetben ingatlan eladásból származó bevétel nincs tervezve, vagyis az ingatlan értékesítési bevételek 
pluszként jelennek meg. Ezenkívül a helyi adóbevételek esetében is van puffer. Ezekből egy 
konténerbérlés vagy a kertrendezés valószínűleg megvalósítható lesz. 
 
Rokfalusy Balázs: Az alakuló ülésen szavazott a Képviselő-testület arról, hogy megvizsgáljuk a 
képviselői tiszteletdíj bevezetésének kérdését. 
 
Schuszter Gergely: Nem szerepel a tervezetben. A költségvetésről szóló döntésre egy hónap áll 
rendelkezésre. Ez az első tervezet, ami a korábbi tapasztalatok alapján 90 %-ban nem fog változni. 
 
 
2. napirendi pont: A 2020. évi szociális keret terhére kötelezettségvállalás 
 
Schuszter Gergely: Az Óvodában az egyik fejlesztési szükséglettel érintett gyermek neveléséhez két 
szakember közreműködése szükséges. Az egyik egy gyógypedagógus, a másik pedig egy olyan segítő 
munkatárs, aki a csoport óvodapedagógusát tehermentesíti, felügyelve ezt a gyermeket. Az erre irányuló 
szerződéseket a szociális keret terhére javasoljuk elszámolni, a költségvetési tervezet is így került 
előkészítésre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

16/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
2020. augusztus 31-ig terjedő határozott ideig 
1. megbízza a Gál Berta SNI-s gyermekkel kapcsolatos gyógypedagógusi feladatok ellátásával Dr. 

Ormai Tamásnét, 3.500,- Ft / óra megbízási díjért; 
 

2. a Gál Berta SNI-s gyermekkel kapcsolatos óvodapedagógusi munkát segítő feladatok ellátásával 
megbízási jogviszonyban egy személyt foglalkoztat 80.500,- Ft / hó díjért; 

 

3. az Önkormányzat a fenti két szerződéshez kapcsolódó kiadásokat a 2020. évi költségvetés 
szociális keret terhére számolja el. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. napirendi pont: Közvilágítás bővítésére érkezett ajánlat 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatot. Több helyről is érkezett kérés, észrevétel a 
közvilágítással kapcsolatosan, ezek ügyében a közvilágítást üzemeltető EC Energie Kft.-vel bejárást 
tartott az Önkormányzat. 
Régi probléma a Cseresznyés utca végi közvilágítás hiánya, itt napelemes (szolár) lámpatest és közvilágítási 
oszlop (6 db) telepítése merült fel, mivel itt nincs közvilágítási hálózat kiépítve, viszont ez a megoldás is 
már biztonságosan tud működni. Ugyanígy a Kőkereszt dűlőben egy db szolár lámpatest kerülne 
telepítésre a Kossuth L. útra merőleges útszakaszra. A Sólyom utcában két darab lámpatest, amiből egyet 
az ott lakó fizet, az Öreg Kálvária utcában szintén két lámpatest elhelyezése szükséges.  
 
Rokfalusy Balázs: A temetőnél az utolsó oszlopra is javasolná lámpatest elhelyezését. 
 
Spanisberger Anna: A Cseresznyés utcai helyzet megoldása sürgető. 
 
Dr. Hidas András: A Cseresznyés utca végén lakók már régóta várják a megoldást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

17/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cseresznyés 
utcában 6 és a Kőkereszt dűlőben 1 db szolár közvilágítási lámpatest oszloppal együtt történő 
beszerzését és felszerelését, továbbá a Sólyom utcában és az Öreg Kálvária utcában 2-2 db, a 
Kálvária utcában és a Plébánia utcában 1-1 db új közvilágítási lámpatest kihelyezését megrendeli 
az EC Energie Investment Kft.-től (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 2.468.029,- Ft + ÁFA 
vállalási áron. 
Fedezet: A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a vállalási ár fedezete 
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön betervezésre. 

 

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

 

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

 
 
4. napirendi pont: Veszélyes fák kivágása, gallyazása ajánlat 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Héder Tamást, majd megadja neki a szót. 
 
Héder Tamás: Az Óvoda utcai fák rendberakása már régóta húzódik, ismerteti a beérkezett árajánlatot. 
Az Óvoda környéki fák nem lennének érintettek. Az Óvoda utca 17-19. szám előtti gömbjuharok 
koronája kerülne visszavágásra, a törzsük megmaradna és onnantól a településüzemeltetés viselné 
gondjukat. Emellett az Óvoda utca 20. és 21. előtti veszélyes fák kivágása szükséges. A másik a Kossuth 
Lajos úton három fa: itt a hivatal előtti két hársfa, amelyek gallyazása a hétvégén megtörtént, mivel a vihar 
megtörte és muszáj volt előrébb hoznunk. Továbbá a Posta előtti törökmogyoró fának az ELMŰ-érintett 
ágai lennének levágva. Ez a Posta tulajdonában van, de kérték, ha lehet, akkor az Önkormányzat 
intézkedjen.  
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Balogh Arnó: Több árajánlat nem került bekérésre? Miért nem dolgozik már azzal a céggel, aki korábban 
csinálta? 

 
Héder Tamás: Mikor idekerült, a favágási munkákat az Eőry és Társa Kft. végezte általában. Munkájukra 
nem volt minőségi panasz. Viszont ők nagyban dolgoznak az erdészet területén és ezért nekik néhány 
problémás fa miatt nem éri meg onnan idejönni. 
Az árajánlatot adó másik vállalkozó ugyanakkor kimondottan erre szakosodott, egyébként több másik 
önkormányzatnak is dolgozik a környéken. 

 
Schuszter Gergely: Kérünk még két árajánlatot, beadási időkorláttal. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyában a döntést következő ülésére halasztotta. 

 

 
5. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Liebhardt András: Részletesen ismerteti a beszámolót. 
Programok: Az intézményben különböző heti rendszerességű program (szakkörök, hagyományőrző, zenei 
foglalkozások, próbák, sport-életmód foglalkozások, tornák, baba-mama foglalkozás, nyugdíjasklub, 
színjátszókörök) működik. Az intézményben a rendszeres programok idénye az októbertől június elejéig 
terjedő időszak, nyáron visszaesés tapasztalható, az alkalomszerű programok egész évben folynak. 
Az intézményben folyó rendszeres programok hétköznaponként kora délutántól 22 óráig tartanak, 
hétvégén programtól függően bármely napszakban. Az alkalomszerű programok túlnyomó része 
péntekre vagy hétvégére esik. A község 3100 lakosának kulturális, közösségi igényeit kiszolgáló intézmény 
a célközönség életviteléhez alkalmazkodik. 
Az iskolás, óvodás korosztály tanulóidőben alkalmanként abban az esetben használja a Művelődési Házat, 
amennyiben olyan program megtartását igénylik a társintézmények, amelyhez megfelelő nagyságú 
teremmel nem rendelkeznek (előadások), vagy a Művelődési Ház célzottan olyan programot kínál, amely 
a tananyagba beépíthető (pl. időszaki kiállítások.) E korosztály állandó, heti rendszerben futó 
programokra viszont a kora délutáni órákban érkezik. A nagy előadásokon, ha a teljes iskolai létszám 
kivonul, kicsi a terem.  
Az ifjúsági korosztály (14-25 évesek) egy része – a felnőttek életviteléhez hasonlóan – a községen kívül 
jár iskolába, megy dolgozni, alapvetően hasonlóan a felnőttekhez, késő délutántól zárásig terjedő 
időszakban veszi igénybe az intézmény kínálatát. Földrajzi helyzeténél fogva Dunabogdányban is érződik 
a főváros agglomerációs hatása. A munkavállaló felnőttek jelentős része is a késő délutáni – esti órákban 
(általában 18 óra után) rendelkezik kulturális tevékenységet kitölthető szabadidővel. Annak ellenére, hogy 
a felnőtt lakosság inaktív rétegére az életvitelszerű elfoglaltság elvileg nem vonatkozik szigorúan, az idős 
korosztály is ebben a napszakban él az intézmény nyújtotta lehetőségekkel Az a körülmény, hogy a 
kihasználtság egy rövid napszakra koncentrálódik, azt eredményezi, hogy a „csúcsidőben” van 
legnagyobb igény a termekre. A jelenlegi állás szerint bővíthető a kínálat. Elsősorban kulturális, művészeti 
foglalkozásokat kívánok ösztönözni. 
A programok tekintetében a lehetőségek kiaknázása után nagyjából minden korosztály talál igényeinek 
megfelelő kínálatot. 
Képzőművészet az intézményben: A volt helytörténeti gyűjtemény számára szolgáló helyiség jelenleg kiállító-
teremként működik. Riasztóberendezéssel is ellátott. A funkció méltó XVIII. századi enteriörhöz. A cél 
az, hogy állandó jelleggel legyen kiállítás az intézményben. 
Könyvtár: A könyvtár az elmúlt évtized mozgókönyvtári rendszerű normatív támogatása, illetve a térségi 
normatív támogatása mellett korszerűnek számít a berendezések, könyvállomány tekintetében. A 
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beszerzésen Kb. 400 ezer Ft áll rendelkezésre dokumentumokra. A 2019-es évben 2137 könyvet 
kölcsönöztek, 435 személy kölcsönzött. 
Karbantartási munkák: A külső faburkolatok mázolása állagmegóvás érdekében nem halasztható, valamint 
két helyen nyílászáró csere szükséges. A kiállító-terem esetében az aljzatburkolat cseréje lehetne a befejező 
lépés, ami után akár reprezentatív funkciója is lehetne a teremnek.  
A nagyterem hangszigetelése függőben lévő kérdés, viszont a különféle részei-termei-terei az épületnek 
külön lezárhatóvá váltak. Egy rácsot szereltettünk fel a folyosóra. A belső terek elválasztása a 
magánrendezvények miatt is, valamint amiatt is szükséges, hogy a külső rendezvényeken, amikor csak a 
mellékhelyiségekre van szükség, akkor a biztonság garantált legyen a teljes épületben. 
 
Az utóbbi időben megnövekedett a magánrendezvények száma. Javasolja a terembérleti szabályzat 
kiegészítését a takarításért járó fix díj meghatározása érdekében. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

18/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház 
Dunabogdány intézmény – 84/2018. (X. 8.) önkormányzati határozattal jóváhagyott – 
Terembérleti Szabályzatát kiegészíti a következők szerint: 

Magánrendezvények (családi esemény, lakodalom, diszkó, üzleti célú stb.) bérleti díjából a rendezvények utáni 
takarítás díja: nagyterem esetében nettó 13.000,- Ft, próbaterem esetében nettó 8.000,- Ft. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat 2019. évben 17 helyi szervezet részére 
nyújtott támogatást összesen 4.150 e Ft összegben. Határidőre minden támogatást igénybe vevő civil 
szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

19/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil 
szervezetek által – a részükre nyújtott 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
benyújtott beszámolókat tudomásul veszi. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Beszámoló a pályázatokról 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. Az Óvoda bővítésére irányuló pályázatról többször 
tárgyalt már a Képviselő-testület. A Magyar Falu Programból sikerült orvosi eszközöket 946 e Ft értékben 
nyerni, illetve a településüzemeltetés eszközparkját lehetett bővíteni 8,3 M Ft összegben. 
Az elbírálásra váró pályázatok között van a strand fejlesztéssel kapcsolatos igénybejelentés, br. 44.200.000 
Ft támogatási igénnyel. A pályázat tartalma: 
1. egészséges életmód népszerűsítése (kültéri fitnesz park kialakítása, futósáv kialakítása a kerékpárút 
mentén, strandröplabda pálya kerítésének cseréje, strand focikapu cseréje), 
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2. egységes arculati elemek kialakítása (egységes és többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése, kukák 
cseréje, biciklitároló csere és új beszerzés, meglévő asztal-pad garnitúra csere), 
3.infrastrukturális fejlesztés (kültéri zuhanyzó és vízvételi lehetőség fejlesztése, vizesblokk 
felújítása/bővítése, öltöző felújítása, bója- és drótkötél csere, ívóvízkút kialakítása, okospad telepítése, 
WIFI-hálózat fejlesztése, értékmegőrző kihelyezése, kutyás terület kijelölése), 
4. „zöld strand” kiépítése (újabb fa, cserje, bokor ültetése, napelemes világítás kihelyezése a sétányra), 
5. családbarát fejlesztés (baba/mama szoba és pelenkázó a vizesblokk női mosdójába, játszótér bővítése 
új játékokkal, büfé előtti libikóka cseréje). 
Cél a családias légkör megtartása és kisléptékű, lakossági igényeket szem előtt tartó fejlesztések 
megvalósítása. 

 
Az elbírálásra váró pályázatok között van a tornacsarnok felújítása. A Magyar Kézilabda Szövetség 
hirdette meg az országos tornaterem fejlesztési program 6. ütemét. Ennek a pályázatnak is számtalan 
feltétele volt, az egyik, hogy szükséges egy kézilabda sportegyesülettel meglévő megállapodás. Ezt sikerült 
tető alá hozni. Határidőre sikerült a pályázatot benyújtani, a pályázó a tulajdonos Dunabogdányi Vízmű 
Nonprofit Kft. Ez szintén egy igényfelmérésnek tekinthető, hiszen ezek után – ha a pályázat érvényes – 
az MKSZ tervezői helyszíni szemét és felmérést végeznek. Ezek alapján készül egy műszaki 
koncepcióterv és előzetes vázlatos költségvetés. Ezt a költségvetést a pályázó vagy elfogadja (ekkor a 
költségvetés 5 %-át pályázati biztosítékként meg kell fizetni) vagy visszalép. Ha a pályázat nyertes lesz, 
30 % önerő megfizetése szükséges. Ebben a pályázatban a teljes sportcsarnok felújítását jelöltük meg, 
kíváncsian várjuk az MKSZ visszajelzését. 
 
2020-ban is várhatók a Magyar Falu Program keretében további pályázati felhívások. 
 
Balogh Arnó: Én sokat járok a sportcsarnokba, tényleg áldatlan állapotok vannak az öltözőkben, a 
vizesblokkokban. Felmerült benn, hogy szervezni lehetne társadalmi munkában az öltözők és vizes 
helyiségek felújítását, rendbe tételét a helyi vállalkozók bevonásával. 

 
Schuszter Gergely: A csarnok esetében leginkább az a probléma, hogy nem igazán volt gazdája. 
Kammererné Mák Erikával tárgyalásban állunk, hogy gondnokként vegye kézbe a csarnokot is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

20/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati 
beszámolót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2020. évi várható eseményei 
 
Schuszter Gergely: Idén mi teszünk látogatást Leutenbach-ban, a testvértelepülési kapcsolat 30 éves 
évfordulója alkalmából. Ennek során újra megerősítjük a partnerkapcsolat szándékát. A leutenbachiak 
kérték, hogy programokat vigyünk magunkkal. Ez pedig egy borkostoló lesz: Magyarország borait 
mutatjuk be, a Fakult Egyesület rendezésében, ami kiegészül németországi borokkal is. A másik program 
pedig az Ott családnak egy komoly zenei koncertje lesz majd. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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21/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány-
Leutenbach partnerkapcsolat 2020. évi várható eseményeiről, programokról szóló beszámolót 
tudomásul veszi. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmeket: két gázbekötés iránt érkezett kérelem, valamint 
egy vízbekötés megvalósítására és egy áramellátás iránt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

22/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 3236 hrsz.-ú kivett közút ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Plébánia utca 1. (92 hrsz.) számú ingatlan villamos 
energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli 
tervdokumentáció – tervszám: CS-20/069 – (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 

 
 

23/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 533 hrsz.-ú kivett közterület, 526 hrsz.-ú kivett közút és 2705/1 hrsz.-ú kivett út 
ingatlanok tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, 
Cseresznyés utca 2705/4 és 2705/5 hrsz. számú ingatlanokat ellátó középnyomású gázelosztó 
vezeték bővítés létesítés engedélyezése megnevezésű tervdokumentáció – tervszám: DU-CSE-
2020/Gg-01-03 – (készítő: Blue Box 60 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 

 
 

24/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 670/2 hrsz.-
ú kivett közterület ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 702/4 hrsz. számú ingatlan gázellátása földgáz leágazó vezeték 
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megnevezésű műszaki tervdokumentáció – munkaszám: T/5-02/20. – (készítő: N + F 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 

 
 

25/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 2691 hrsz.-
ú kivett közút ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Dunabogdány, Cseresznyés utca 2696/9 hrsz. számú ingatlan vízbekötés terve megnevezésű 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció – tervszám: VT-001-2/2020. – (készítő: ÚT-
KÖZMŰTERV Mérnökiroda- Steinhardt Tamás ev.) 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 

 
 
10. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 
Dr. Németh József: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem 
ruházhatja át.” 
 
Schuszter Gergely: Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a 2020. évi szabadságomnak 4/5-öd részét 
(31 nap) a melléklet szerint ütemezem, a szabadság fennmaradó részét eseti jelleggel a szükségessége 
felmerülésekor veszem igénybe. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

26/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester 
2020. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 

2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

Melléklet 
a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve 

 
január ….-tól ….-ig __ nap 
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február ….-tól ….-ig __ nap 

március 16-tól 20-ig 5 nap 

április 27-tól 30-ig 4 nap 

május ….-tól ….-ig __ nap 

június 8-től 12-ig 5 nap 

július ….-tól ….-ig __ nap 

augusztus 10-tól 18-ig 8 nap 

szeptember ….-tól ….:-ig __ nap 

október 26-tól 30-ig 5 nap 

november….-tól ….:-ig __ nap 

december 28-tól 31-ig 4 nap 

 
 
Dunabogdány, 2020. február 10. 

 
 
11. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Az FKF-nél átszervezések vannak, az Agglomerációs Iroda megszűnt. 
 
Részt vett egy agglomerációs levegőtisztasági konferencián, melyen a Levegő munkacsoport is részt vett, 
akik településünkre is jönnek. 
 
 
12. napirendi pont: A KDV-VIZIG-gel kötött bérleti jogviszony meghosszabbítása 
 
Schuszter Gergely: A bérleti szerződés az Önkormányzat és a Közép-Duna-völgyi vízügyi Igazgatóság 
között a Csádri pataktól a Hajó utcáig terjedő Duna-parti szakaszra szól, 2020. december 31-ig terjedő 
határozott időre. Kezdeményeztük a szerződés újabb 10 évvel történő meghosszabbítását. Szilágyi Attila 
a KDV-VIZIG igazgatója is nyitott volt arra, hogy ezt minél előbb tegyük meg. A kapcsolatunk jó, a 
tárgyaláson megköszönte azokat a munkálatokat, melyeket az Önkormányzat elvégzett, mivel ez nem 
automatikus, de nekik ezekre sem személyi, sem anyagi kapacitásuk nincsen. Az éves bérleti díj 350.000,- 
Ft. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

27/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal 
kötendő bérleti szerződés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt arra, hogy a bérleti díj összegének 
fedezetét 2029. év végéig az Önkormányzat költségvetésébe évente betervezze. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a KDV-VIZIG értesítésére: azonnal 
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a szerződés aláírására: azonnal 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Visegrád ÖTE bemutatkozója 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Meggyesi Balázst, aki a Visegrád ÖTE vezetője. Azért kérte a 
bemutatkozást, mert az Egyesületük több szálon kapcsolódik össze Dunabogdánnyal. Többek között a 
saját tűzoltóautónk is a visegrádi önkénteseknél van. A legfontosabb pedig az, hogy nagyon sokszor ők 
vannak itt a területen először. 
 
Meggyesi Balázs: Bemutatja a Visegrád ÖTE szervezetet. Gyakorlatilag, bár vonulási kötelezettségünk 
nincsen, az elmúlt 4 évben akár Dunabogdányba, akár Visegrádra mindig tudtak menni. Jelenleg 12-en 
vannak, akik ténylegesen vonulna, amúgy az egyesület több mint 20 tagból áll. 
Ismerteti az általa összeállított beszámolót az elmúlt évről, a káresetekről is, külön a dunabogdányiakról. 
Baleseti mentés, betegmozgatás, fa kidőlések miatti beavatkozások több alkalommal is előfordulnak, 
tűzeset szerencsére ritka. Közúti balesethez is vonulnak szükség esetén. 2019. évben 62 riasztásuk volt, 
ez a tényleges vonulások száma, ebből a valós káreset csak 37, a többi téves jelzés. 
Négy éve működnek, nem a hivatásos tűzoltóság helyett, hanem mellettük. Ők hamarabb kiérnek egy-
egy riasztásra, mert sokkal közelebb vannak, és ez adott esetben nagyon sokat tud számítani, akár egy 
közlekedési balesetnél, sérült ellátásánál, egy tűzesetnél meg főleg. Szentendre riasztástól számítva kb. 20 
perc alatt van itt. Nekik, mint önkéntes tűzoltó egylet hivatalosan riasztástól számítva 10 percen belül kell 
elindulnunk, a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyjából 5 percen belül el tudnak indulni. 
Három gépjárművük van, mint ahogy 3 darab tűzoltó szivattyú áll rendelkezésükre. Viszonylag jó 
felszereltséggel dolgoznak. 
 
 
b) Az elhunyt Oláh Józsefné Önkormányzat saját halottjaként történő eltemettetése 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

28/2020. (II. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat néhai Oláh József Lászlóné gazdálkodási vezető főtanácsos tevékenységét 
elismerve emlékét kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti és az eltemettetése költségét 
átvállalja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt arra, hogy a temetési költség 
összegének fedezetét (keretösszeg: 250.000,- Ft) a 2020. évi önkormányzati költségvetésbe 
tervezze be. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c) EuroVelo 6 hídhely 
 

Rokfalusy Balázs: Az EuroVelo 6 kerékpárút kapcsán kér tájékoztatást a híd kérdésében. 
 
Schuszter Gergely: Kormányhatározat alapján a kerékpárút Visegrád és Dunabogdány határán a 
Szentendrei-szigetre megy át. Három hídhely szerepel a terveken, ezek közül a Kisoroszi rév vonalában 
lévő kapott környezetvédelmi engedélyt, melyet azonban bíróság előtt egy magánszemély megtámadott. 
Beruházói oldalról a NIF Zrt. részéről a preferált hídhely ettől kb. 100-150 méterrel lejjebb – a Kisoroszi 
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487/2 hrsz.-ú ingatlan vonalában – lenne. Harmadik hídhelyként a Kisoroszi, Hajós utca szerepel, ami 
községünkben a vízmű telepnél érne ki. Ez utóbbi vízbázis védőterületet érintene. Mindhárom hídhely 
elfogadható lehet részünkről, a meglévő kerékpárúttal történő összeköttetést szükségesnek tartja, a lehető 
legbiztonságosabb módon. 
 
 
d) Közterület-felügyelet szervezése 
 
14. napirendi pont: Ingatlanvásárlási kérelmek 
 
A 13/d)-14. 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 – 21:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


