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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 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 
Környezetrendezési tervek bemutatása tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
sürgősségi indítvánnyal együtt. 
 

Napirendi pont: 
 

1. A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása és 
megismételt közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Környezetrendezési tervek bemutatása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeire vonatkozó terve 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Augusztusi búcsú programterv 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2020. évi támogatására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
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11. Légszennyezettség mérés megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

13. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárása és megismételt közbeszerzési eljárás megindítása 
 

Schuszter Gergely: A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás 2020. február 3-án jelent meg az elektronikus közbeszerzési rendszerben. Az 
ajánlattételi határidő 2020. február 20-a 14:00 óra volt. Az ajánlattételi határidőben egy ajánlattevő, a 
"HÁsZ" Építőipari Kivitelező és Tervező Kft. (székhelye: 2013 Pomáz Kőfaragó utca 2.) nyújtotta be 
ajánlatát. 
Az ajánlattételi felhívásban az Önkormányzat mint ajánlatkérő – összhangban a pályázati eljárásban 
közreműködő szervezet előírásaival – az eljárás alkalmazta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. Ez azt jelenti, ha csak egy ajánlat 
érkezik be, akkor az eljárást eredménytelenek kell nyilvánítani és azt meg kell ismételni. 
A javaslatunk szerint a megismételt eljárásban egy nyílt feltételes közbeszerzést indítanánk. Bízunk benne, 
hogy érkezik elfogadható ajánlat. A Pénzügyminisztériummal az egyeztetés folyamatos, jó hír, hogy 2021. 
májusáig kiterjesztették a projekt befejezésének határidejét, ugyanakkor a plusztámogatás ügyében még 
nincs döntés. 
Minden esetre fel kell készülni, ezért kértem a főépítész urat, hogy a jelenlegi két csoportszobás épület 
statikai vizsgálata készüljön el arra az esetre, hogyha nem tudnánk megvalósítani a bővítési projektet, 
lássuk, hogy az épület a jövőben meddig tartható jelenlegi állapotában. 
 
Dr. Németh József: Ennek megfelelően a kiküldött két határozati javaslatból az első – mely a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás lezárásáról szól – az változatlan, a második viszont módosul, tehát nem meghívásos, 
hanem feltételes, de nyílt közbeszerzési eljárást indítanánk meg a megismételt eljárás keretében. Tehát 
nem 7 cég meghívásával, hanem nyílt módon, de továbbra is a feltétel az anyagi keret rendelkezésre állása 
a szerződéskötésig. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

29/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
EKR000076742020 számú, a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárást – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) 
bekezdés e) pontja alapján – eredménytelenné nyilvánítja, mivel az ajánlattételi határidő alatt csak 
egy ajánlat érkezett be. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
30/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy az 
Önkormányzat a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyában a 
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megismételt eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti nyílt feltételes közbeszerzést indít. 
 

2. Az 1. pontban írt közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes 
közbeszerzésre irányul, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték Ajánlatkérő rendelkezésére állásától 
függő feltétellel. 
 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzat részéről a műszaki ellenőri feladatok ellátására legalább három 
ajánlat bekérésére, valamint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó kiválasztására és a vele való 
szerződéskötésre. 

 

4. Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, megerősíti a 83/2018. (X. 
8.) önkormányzati határozatának 6. pontját, miszerint a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a Complexpert Kft.-vel (2040 
Budaörs., Aradi utca 17., képviseli: Berta Ferenc ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, lajstrom-száma: 00154) bízza meg 2.362.205,- Ft + ÁFA tanácsadói díjért. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követően folyamatos 

 
 
2. napirendi pont: Környezetrendezési tervek bemutatása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Dajka Péter települési főépítészt, majd megadja neki a szót a tájékoztató 
megtartásához. 
 
Dajka Péter: Bemutatja a Torma Sarolta ev. tervező által készített környezetrendezési koncepcióterveket. 
Két területet vizsgált a tervező: az egyik a Millenniumi emlékmű és környezete, a másik pedig a 
településközpont. 
A Millenniumi emlékmű és környezete esetében a jelenlegi állapot mindenki előtt ismert. A tervezett 
állapot szerint az emlékmű környezete jobban rendezett, az obeliszk ki van emelve, nagyobb felületű 
burkolattal van körülvéve kereszt irányban. Miután az ünnepségen a közönség a mélyebb területen 
helyezkedik el, ezért tervezésre került egy lépcsőlejáró abba az irányba, ezért akár egy műsort is 
színpadszerűen meg lehet oldani. Ismerteti a javasolt növényzet kialakítást. Pihenőpad kihelyezése is 
javasolt. Költségbecslés: 7 M Ft. 
A településközpont esetében a tervezési terület az Önkormányzat épületével központosan a páros oldalon 
és a túloldalon Posta épület és mellette lévő saroknak a rendezése. A jelenlegi állapotban különböző 
útburkolati módok vannak, kicsit patchwork-szerű, a zöldfelületek is megszenvedték az autók parkolását 
és egyéb dolgokat. A tervezett állapot szerint lenne három nagyobb zöldfelületi rendezés. Az egyik a 
postának a sarka: miután egy kis támfal van ott, így nyilván ez egy vizuális rendezés lenne igazából, tehát 
az nem egy pihenő zöldfelület lenne valójában. A másik nagyobb területet: az Önkormányzattal szemben 
állva azelőtt baloldalon található területrész. Itt szintén csak egy beültetett növényzet lenne, egy vizuális 
zöldfelület készülne itt. A harmadik nagyobb összefüggő zöldterület pedig a hentesbolt és a most nem 
üzemelő cukrászda előtti rész. Ezeknek az üzlethelyiségeknek adnánk lehetőséget esetleges kitelepülésre. 
A parkoló sáv ugyanúgy megmarad és a túloldalon a funkcióból adódóan a dohánybolt előtt lenne egy 
szegélyig menő burkolat. A Posta és a lakóház előtti zöldsávot szükséges rehabilitálni. Költségbecslés: 
11,8 M Ft. 

 
Rokfalusy Balázs: A Millenniumi emlékmű esetében megfontolandó annak kivilágítása a Kápolnához 
hasonlóan az ottani ELMŰ-oszlopról. A településközponti rész esetében kiemeli, hogy a 
gyalogátkelőhelynél fontos a beláthatóság megtartása a növényzet kiválasztása során. 
Felveti továbbá a Millenniumi emlékmű esetleges áthelyezését a Posta melletti területre. 
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3. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve 
 
Dr. Németh József: Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi 
önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az ún. Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. 
Az abban foglaltak megfelelnek a 2020. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és 
mellékletei így kerültek előkészítésre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

31/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2020. évi költségvetési tervezetében 
elfogadottakkal – a 2021. – 2023. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak 
tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének 
megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását. 
Dunabogdány Község Önkormányzata 2021. – 2023. évi középtávú tervadatait a melléklet 
tartalmazza. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 

 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 

ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN 
 

   

Saját bevételek 

Rovat megnevezése 
Rovat-

szám 

saját 

bevételek 
2021. 

saját 

bevételek 
2022. 

saját 

bevételek 
2023. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az 

önkormányzat saját bevételének minősül 
 

      

1. a helyi adóból származó bevétel, B3 142000 142000 142000 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, 

B5    

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, B5       

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel, 

B5       

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, B3 1205 1205 1205 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. B6-B7       

ÖSSZESEN:  143205 143205 143205 
 

3. Dunabogdány Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre 
vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 

 
 
 
 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
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ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 

ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN 
 

   

Fizetési kötelezettségek 

Rovat megnevezése 
Rovat-
szám 2021. évi 

előirányzat 

2022. évi 

előirányzat 

2023. évi 

előirányzat 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása, 

K9111 2112 2112 2112 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 

 

   

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

 

   

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 

 

   

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig,  

 

   

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a 

még ki nem fizetett ellenérték, 

 

   

g) hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-

nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege. 

 

   

ÖSSZESEN: K9 2112 2112 2112 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. napirendi pont: A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
 
Schuszter Gergely: Ismertette a végleges költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, 

mely 691.917 e Ft. A Tartalék 8.087e Ft összegű általános, és 201.307 eFt céltartalékból áll össze. 
 

Dr. Németh József: A benyújtott költségvetést az ismertetett bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk 
elfogadásra, a mai ülésre elkészült valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzat-
felhasználási ütemterv is intézményekre lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült 
továbbá a rendelet szöveges része is. 

 
Potássy Andrea: Ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
tárgyaltakat és a Bizottság véleményét, állásfoglalását. A Bizottság az 1/2020. (II. 26.) PTKB határozattal 
a 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja az A verzió szerinti tartalommal. 
A költségvetéssel kapcsolatban érkezett egy módosító indítvány a tiszteletdíjjal kapcsolatban. A Bizottság 
ezzel kapcsolatban döntést nem tudott hozni, mert 3 igen és 3 nem szavazat lett a szavazásnak az 
eredménye. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a bizottsági ülésen is előadott prezentációt. 
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Elsődlegesen kiemeli, hogy a költségvetés tervezet tartalmaz egy 10 %-os illetmény korrekciót (14 M Ft), 
a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. során településüzemeltetésre 15 M Ft került elkülönítésre, 
kátyúzás 8 M Ft-tal, kerékpárút javításra 1 M Ft, ill. beruházás, fejlesztés célokra 68,5 M Ft. 
 
Részletesen ismerteti a beruházási, felújítási terveket, lehetőségeket. 
 
Az ún. „A” verzió esetében az Óvoda bővítés jelenik meg fő kiadásként, melyre idén 51 M Ft-ot irányoz 
elő a javaslat. Ennek oka, hogy a Pénzügyminisztériumtól nem érkezett továbbra sem válasz a 
plusztámogatás iránti kérelmünkre. 
Ugyanakkor a tendenciákat látva, pozitív válasz esetén is emellé további jelentős összeget kellene tenni 
saját forrásból, de erről majd lesz szó amikor meglátjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek a nyílt 
közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati felhívásra. 
 
Az ún. „B” verzió esetében megjelenik az Erzsébet királyné út csapadékvízelvezetés 29 M Ft-tal, a 
Cseresznyés u. csapadékvízelvezetés 8,8 M Ft-tal, kisbusz beszerzése 2,5 M Ft-tal, a Tanuszoda 
fűtésrekonstrukciója 6,7 M Ft-tal, HÉSZ-módosítás 3 M Ft-tal. De ez a sor folytatható: Művelődési Ház 
tervkészítés (5 M Ft), rendészet/közterület-felügyelet létrehozása, József A. utcai telephely felújítása (5 M 
Ft), Óvoda környezetrendezés, konténerbérlés, Rendezvénytér színpad napvitorlás fedés. 
Az Erzsébet királyné út csapadékvízelvezetés ügyében az elkészített terv (felszín alatti vízelvezetés 
kiépítése az út középső vonalában) költségbecslése 30 M Ft, viszont ebben nincs útfelújítás, csak a 
munkaárok visszaaszfaltozása. Alternatív megoldásként felmerült nyílt szikkasztó árkos megoldás, ami 
útfelújítással együtt valósulna meg a megfelelő lejtéssel az árkok felé, 250 fm hosszon. Ennek becsült 
költsége 30 M Ft. Ehhez jönne még a gyalogút alatt 600-as cső fektetése ülepítő aknákkal a Kossuth L. 
útig, az Erzsébet királyné úton rácsos összefolyó beépítésével, ami kb. 5,5 M Ft. Az árkok betonelemekkel 
fedhetők is, adott esetben ebben a körben lakossági kötelezettségvállalással. 
A Tanuszoda fűtésrekonstrukciójánál felmerült egy átmeneti megoldás a szabályozó panel cseréjével régi 
kazán megtartásával, ami 3-4 évre szóló megoldás. Kb. 2 M Ft. 
 
Az ún. „C” verzió esetében az iskolai étkező / új tanterem szükségessége merül fel. 2020. szeptembertől 
két új tanterem szükséges. Erre a Váci Tankerületi Központ megoldási javaslata a tetőtér beépítése (kb. 
45 M Ft + ÁFA). Az önkormányzati javaslat a jelenlegi étkező új épületbe költöztetése a Sportcsarnok és 
a Hivatal közötti területre, amire 2008. évben már készült terv. Jelen állás szerint erre tankerületi forrás 
nincs. A jelenlegi étkező tanteremnek megfelelő lenne átalakítással. Itt még több nyitott kérdés van: akár 
tanterem-konténer és a jelenlegi étkező megtartása is elképzelhető, vagy az étkező konténeres kialakítása 
is vizsgálható. 
 
Összességében tehát sok megoldásra váró feladat áll az Önkormányzat előtt, ami nehéz költségvetési 
munkát vetít előre. 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: A jövő tanévtől egy plusz tanteremre van szükségük, aztán az a rákövetkező 
évben még megfelelő, utána pedig még egyre, tehát mi most kettőben gondolkodunk, miután így a 
jövőben minden évfolyamon két osztály lesz. 
Az első körben megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi étkezőt kiköltöztetve, annak a helyére 
két osztálytermet lehetne létesíteni. Így került szóba akkor az étkező építés a meglévő tervek alapján. 
Volt egy olyan verzió is, hogy esetleg az új épületrész legfelső szintjére még egy szintet lehetne húzni, 
ezzel szintén két osztálytermet nyernénk. Ez még nagyobb beruházást igényelne, és mellette sok átmeneti 
megoldást igénylő gondot is. 
Az utolsó verzió volt a konténer tanterem, amelynek viszont nincsen igazán helye az iskolaudvaron belül, 
bár a mai nap folyamán felmerült a 48-as emlékmű és az épület közötti terület, ahol nagy valószínűséggel 
el is férhetne. 
Végül szintén a mai napon jött az ötlet, hogy esetleg a régi épületnek a padlástere átalakítható-e, egy 
osztályterem és egy csoportszoba kialakítható-e. Ezzel az a probléma, hogy nagyon szűk és meredek a 

feljáró. 
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Schuszter Gergely: A gyermeklétszám várható alakulása miatt az iskola bővítésének problémáját négy 
éve folyamatosan jeleztük a fenntartó irányába, emiatt bizalma nagyon megingott a Tankerület felé. A 
tankerületi igazgató legújabb javaslata szerinte nem kivitelezhető.  
Javaslata, hogy továbbra is a zöldmezős beruházás felé haladjon az Önkormányzat, megvizsgálva egy ún. 
luxuskonténer megoldást is. 

 
A kiadási oldalt és feladatokat követően ismerteti a bevételi oldalon azt, hogy miből lehet forrást 
előteremteni. Ilyen lehet az orvosi rendelő mögötti lakásoknak az eladása, ill. a Gondűző telekeladás, 
utóbbira már egy előszerződés van. 
 
Összefoglalva az előterjesztett és bizottsági támogatást kapott rendeletben beruházás, felújítás sorokon 
az óvoda bővítése szerepel, a már elhatározott közvilágítás bővítés, valamint intézményi kisebb értékű 
felújítások, beruházások. Természetesen szerepel víziközmű felújítás is, aminek fedezete a befolyó bérleti 
díj. 
 
Rácz Balázs: Ha jól érti, az új helyzetben még ha meg is kapja az Önkormányzat a plusztámogatást a 
Pénzügyminisztériumtól, akkor is kb. 80 M Ft-ot kellene mellé tenni saját forrásból, ami kb. 2 évi 
beruházási keret. 
 
Schuszter Gergely: Így van, ez a helyzet. 
 
Rokfalusy Balázs: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az A verziót 
egyhangúlag támogatta, míg az általa kezdeményezett tiszteletdíjra történő fedezet biztosítása ügyében 
nem született döntés. A javaslatát fenntartja a Képviselő-testület előtt is, ennek lényege a következő: A 
képviselők hozzáadott értéket tesznek a munkához (ez a múltban is így volt), továbbá a környékbeli 
települések többségében van ilyen eltérő mértékekkel, átlag 50 eFt / hó. Eredeti javaslata ekkor összeg 
lett volna, de a jelenlegi helyzetben ezt módosítja 25 eFt/hó/ fő összegre, és így a költségvetésben éves 
szinten 2 M Ft elkülönítését kéri képviselői tiszteletdíj céljára. A kiadás fedezete a helyi adóbevételek 
növelése ugyanekkora összeggel, a befolyt iparűzési adó tényadata alapján. 
 
Schuszter Gergely: Ezt két esetben tudná támogatni Egyrészt, ha a település beruházás-fejlesztési sora 
eléri azt a 150 milliós összeget, ami most jelenleg olyan 68. Addig ugyanis a vagyon mértékéhez képest 

nincsen szinten tartás Másrészt politikailag azt tartaná helyénvalónak, hogy a ciklus félidejénél hoz döntést 
a képviselő-testület a tiszteletdíj bevezetéséről, így a következő ciklus előtt már kellő időben tiszt helyzet 
állna elő a jelöltek számára; más megoldás politikailag nem eladható. 
 
Spanisberger Anna: Támogatja a korábbi ciklusban képviselő javaslatát azzal, hogy személy szerint 
ebben – a számára első – képviselői ciklusban fel kívánja ajánlani saját tiszteletdíját közösségi célokra. 
 
Dr. Hidas András: Az előző – számára első – ciklusban még elutasította a tiszteletdíj bevezetését, 
meglátása és tapasztalata alapján amennyi munkát beletett a képviselőségében, ahhoz képest ez nem 
„fizetség” bármilyen összeggel. Támogatja a bevezetését, nő a számonkérhetőségük, ha van térítés, illetve 
motivációnak is tartaná. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadta a határozati javaslatot. 
 

32/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselők 
részére tiszteletdíj címén – havi 25.000,- Ft / képviselő összeget alapul véve – 2.000.000,- Ft 
kerüljön erre a célra elkülönítésre a 2020. évi költségvetés kiadásai között, melynek fedezete: a 
helyi adókból (iparűzési adó) származó bevételek azonos összeggel történő emelése. 
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Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Dr. Németh József: A szavazás eredménye következtében a 2020. évi költségvetésbe ez az éves 
keretösszeg kerül be. Amennyiben a 2020. évi költségvetést ezzel a módosítással együtt is megszavazza a 
Képviselő-testület, akkor a következő ülésre pedig a tiszteletdíjról szóló rendelet előterjesztésre kerül, 
amiben a havi összeg, illetve az igénybevételnek a szabályai kerülnek meghatározásra, mivel a törvény 
felhatalmazása alapján helyi rendeletben kell ezt szabályozni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosítással együtt a 
rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III. 11.) 

önkormányzati rendeletét a 2020. évi önkormányzati költségvetésről. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 
5. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Balogh Imréné óvodavezetőt, majd megadja a szót. 
 
Balogh Imréné: Ismerteti az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A 
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az 
érintett szülőket. Ismerteti továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva tartás 
javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

33/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata által fenntartott Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény 
2020/2021. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvodai felvétel időpontja: 

2020. április 27. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig 
2020. április 28. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig 
2020. április 29. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig 
2020. április 30. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző, Balogh Imréné óvodavezető 
Határidő: 2020. március 29. 

 
 

34/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti 55 óra, 
az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az Óvoda nyári 
zárva tartását 2020. július 27-től augusztus 23-ig, téli zárva tartását 2020. december 28-tól 
december 31-ig határozza meg. 



 10 

A téli zárva tartás igényfelmérés eredménye szerint lesz: amennyiben az Óvoda összlétszámának 
10 %-a jelentkezik az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés esetén zárva tart. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt 
értesítsen. 

 

Felelős: Balogh Imréné óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
6. napirendi pont: Augusztusi búcsú programterv 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót. 
 
Liebhardt András: Ismerteti a program javaslatát. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 
hajóút szombatra helyezését támogatta, ezt követően összeállításra került a többi nap programja is. Itt a 
kulturális szereplők érdekeinek összehangolása a cél. 
A nemzetiség részéről az az álláspont, hogy  

1. a nemzetiségi programok ne kerüljenek ki a búcsúi programok közül 

2. jövő évben – az ez évi tapasztalatok birtokában – térjünk vissza a nyári rendezvénysor 

értékeléséhez és rendezéséhez. 

Ennek tükrében az alábbi – programelemeiben teljes – tervezet bontakozik ki. 
augusztus 6. (csütörtök) 

Barta Miklós – féle komolyzenei koncert (Ifj. Ott Rezső zenei rendezése mellett). Helyszín: 
katolikus templom 

augusztus 7. (péntek) 
Nemzetiségi életről szóló film ünnepi vetítése a Művelődési Házban. Utána az udvaron felállított 
színpadon a nemzetiségi kultúrcsoportok fellépése, pezsgős fogadással. 

augusztus 8. (szombat) 
Egésznapos hajóút Esztergomba. A hajó érkezése után könnyűzenei koncert a Rendezvénytéren. 
(Nagy Ákos együttese) 

augusztus 9. (vasárnap) 
Könnyűzenei együttesek és a Szimfonikus Zenekar tematikus koncertje a Rendezvénytéren. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

35/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
jóváhagyja a Művelődési Ház által összeállított Szent Donát búcsú 2020. évi programtervét. 
 

Felelős: Liebhardt András igazgató 
Határidő: folyamatos 

 
 
7. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2020. évi támogatására 
 
Schuszter Gergely: A 2020. évi önkormányzati költségvetés 4.200.000,- Ft-ot biztosít civil szervezeti 
támogatások céljára. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a pályázati kiírást, a benyújtási határidőt és a lebonyolítás eljárásrendjét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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36/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli 
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2020. évi támogatására, a határozat 
mellékletét képező tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (4.200.000,- Ft összeget) a 2020. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil 
szervezetek támogatása sorából biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal 

 
 
8. napirendi pont: A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2020. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ezt és a 
2020. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve figyelembe vételével 
összeállított közbeszerzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

37/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § alapján „Dunabogdány Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési 
tervét” – a 2020. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve – a 
határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község 
honlapján, továbbá az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje 
figyelemmel. 
 

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



 
Dunabogdány Község Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkérő neve: Dunabogdány Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 76. 
Képviseletre jogosult: Schuszter Gergely polgármester 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Irányadó eljárásrend, 
tervezett eljárási típus 

Az eljárás megindításának, illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának tervezett időpontja 
 

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott 
közbeszerzéssel összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató közzétételére? 

 I. Árubeszerzés 
 

    

-    

 II. Építési beruházás    

Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda bővítése, 

felújítása 

nyílt közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja / 

115. §-a alapján 
2020. I. negyedév nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

    

IV. Építési koncesszió    

-    

V. Szolgáltatási koncesszió    

-    

 
A 2020. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 37/2020. (III. 10.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 



9. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
 
Dr. Németh József: A nyári időszakban: 2020. augusztus 10-től augusztus 19-ig (8 munkanap), a téli 
időszakban: 2019. december 21-től december 31-ig (7 munkanap) javasoljuk igazgatási szünet elrendelését 
a Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés 
és ügyfélfogadás érdekében. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

38/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2020. augusztus 10-től augusztus 19-ig, 
valamint 2020. december 21-től december 31-ig. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: az intézkedések megtételére: 2020. július 10. és 2020. november 20. 

 
 
10. napirendi pont: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Dr. Németh József: A Helyi Esélyegyenlőségi Programok szükségessége uniós pályázatoknál merül fel. 
Ott ez mindig egy szempont és a pályázat benyújtásához szükséges, A HEP 5 éves időszakra szól, az 
előzőt 2018 nyaráig tartó hatállyal fogadta el a Képviselő-testület. Az esélyegyenlőségi programnak van 
tulajdonképpen egy országos felépítése, van továbbá egy ún. mentori hálózat, ahol ezt már ott jóváhagyták 
szakmai szempontból, formailag pedig ezt a Képviselő-testületnek kell megalkotnia és 2 évente 
felülvizsgálnia. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

39/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. közötti időszakra szóló dokumentumot lezártnak tekinti. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

40/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 10-től 
kezdődő öt éves időszakra – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja Dunabogdány 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Helyi Esélyegyenlőségi Program aláírására: azonnal 

 
 
11. napirendi pont: Légszennyezettség mérés megrendelése  
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Schuszter Gergely: A Levegő Munkacsoport méréssel egybekötött tájékoztató előadását követően 
ajánlatkérést tettünk időszakos további mérések elvégzésére. Ismerteti a beérkezett ajánlatot, mely 3 
alkalommal alkalmanként 3 napos mérésre irányul 870.000,- Ft + ÁFA áron.  
 
A Képviselő-testület az ügyben a döntéshozatalt elhalasztotta későbbi ülésére. 
 
 
12. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Az FKF-nél tett látogatást, ahol átszervezések vannak, az Agglomerációs Iroda megszűnt. Ígérték, hogy 
2 hónapon belül, a Dunakanyar polgármestereivel tartanak egy egyeztetést, bízik abban, hogy a vezetőség 
váltás, nem szolgáltatás visszavonással jár. 
 
A Váci Tankerületi Központ igazgatójánál tett látogatást az iskola intézményvezetőjével, erről már szó 
esett. 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Belterületbe csatolás iránti kérelmem 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

41/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány 
2255 hrsz.-ú kert művelési ágú 1356 m2 nagyságú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi, a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. §-a alapján. 
A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet mellékletét 
képező Szabályozási terv szerint a Dunabogdány 2255 hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt 
területen, Lke jelű Kertvárosias lakóterület építési övezetben található. 
Területfelhasználási cél: Az ingatlan a belterületbe vonást követően építési telekként kerül 
végleges hasznosításra, Schwartz Rezső és Schwartz Antal ingatlantulajdonos a 
Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv alapján 4 éven belül tényleges felhasználást tervez. 

 

2. A Képviselő-testület a 133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján úgy dönt, hogy a 
belterületbe vonási eljárással kapcsolatos mindennemű költség a kérelmezőket terheli. 

 

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

 
b) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. Egy Ág utcai ingatlan villamos energia ellátása kiviteli tervéhez 
kérnek közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

42/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 3019 hrsz.-ú kivett közút ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Ág utca 2925 hrsz. számú ingatlan villamos energia 
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ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli 
tervdokumentáció – tervszám: CS-20/244 – (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 

 
c) Forgalmi rend átalakítására irányuló javaslat megrendelése 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti a bekért ajánlatot, mely egy javaslat készítésére irányul a község forgalmi 
rendjének átalakítására azzal a céllal, hogy a településközpont szűk utcáinak csúcsidőszakban jelentkező 
túlterheltsége, illetve az emiatti torlódások, balesetveszély csökkenthetőek legyenek. 
 
Dr. Hidas András: A tervezést támogatja, de hozzáteszi, hogy előre számítani lehet lakossági ellenállásra 
adott esetben. 
 
Rokfalusy Balázs: Véleménye szerint alakítható a közgondolkodás, kellő idő van rá, viszont a terv 
fontos, ne laikusok kísérletezzenek ilyen kérdésben. 
 
Potássy Andrea: Mindenképpen lépni kell az Önkormányzatnak ezen a területen, ezért is támogatja a 
tervkészítést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

43/2020. (III. 10.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat Dunabogdány forgalmi rendje átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozására a 
Heckenast & Heckenast Bt.-vel (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 2/A) köt szerződést, 
600.000,- Ft + ÁFA vállalási áron. 
A tervezési díj fedezete a 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Heckenast & Heckenast Bt.-vel kötendő 
tervezési szerződés aláírására. 

 

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

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést – a zárt ülést követően – 20:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


