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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6-án 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Pásztor 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. 
 
Rokfalusy Balázs: Indítványozza a József Attila utcai parkolás napirendre tűzését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
kiegészítéssel együtt. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
2. Iskolai étkező ügye, a bővítés lehetőségei 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, felújítások támogatására kiírt pályázaton való 
indulás 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

4. Polgármesteri beszámoló a két ülés kötötti – veszélyhelyzeti – időszakról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

5. József  Attila utcai parkolás 
Előterjesztő: Rokfalusy Balázs képviselő 
 

6. Az EuroVelo 6 kerékpárút ügye 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Félegyházi András tervezőt, majd megadja neki a szót a bemutató 
ismertetésére. 
 
Félegyházi András: Ismerteti az Óvoda bővítés projekt bekerülési költség csökkentésére irányuló 
áttervezése során lehetséges és javasolt, megtakarítást eredményező módosításokat. A lefolytatott 
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közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok és a rendelkezésre álló felhasználható pénzügyi fedezet 
között br. 100 M Ft különbség alakult ki. Az áttervezés arra irányul, hogy ez a különbözet lefaragásra 
kerüljön úgy, hogy a pályázati indikátor ne sérüljön, azaz a plusz egy csoportszoba 24 férőhelyes 
bővítéssel, továbbá a melegítőkonyha megépüljön. Az átlagos m2 ár 400-450 e Ft, a közbeszerzés során 
benyújtott ajánlatok ezt meghaladták. Módosítási javaslatai a következők: 

- az előtér méretének csökkentése, a konyha ÉNy irányba eltolása 
kb. 9 m2 csökkenés,    kb. - 6,5 M 

- a csökkentett méretű fűtött előtér „tornácosítása” (a fűtött térré alakítás lehetősége megmarad, a 
fűtési vezetékek hőszigetelt átvezetése szükséges) 
108 2, 50% bekerülési költséggel kb. – 39,3 M 

- Az emeleti irodasor elhagyása (a folyosó marad, a későbbi megépítés lehetősége megmarad, a 
lépcső-torony elkészül) 
80 m2, 50% bekerülési költséggel kb. – 29,1 M 

- menekülőlépcső kb. 2,7 M 
- akadálymentes WC (amennyiben a támogatásnak nem feltétele!) kb. 5,7 M 
- alacsonyabb igényszintű burkolatok (de nem „gagyi”!!! – pl.: thermowood helyett borovi fenyő; 

titáncink helyett Prefa alumínium; egyedi belső ajtók helyett járatos méretek; padlóburkolatok). 
     kb. 2 – 3 M 

A tartószerkezeti tervet a fentiek alapján újramodellezni szükséges, a korábbi statikai terv módosítása nem 
működik, ezért erre árajánlatkérés történt. 
 
Rokfalusy Balázs: A „tornác” nyitott, de terveznek-e kerítést, vagy átjárható lesz? 
 
Félegyházi András: Mindkét oldalon lesz kerítés, az utca és az udvar felől is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

44/2020. (VII. 6.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tervezői megbízási ad az EGOM-TERV Szerkezettervező Kft. (8000 
Székesfehérvár, Tompa M. u. 36/A) részére a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 
bővítése projekt bekerülési költségcsökkentést eredményező áttervezés tervezési munkáihoz 
kapcsolódóan az Óvoda tartószerkezeti engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítésére, 1.710.000 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 Kft.-vel kötendő tervezési szerződés 
megkötésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: szerződéskötésre: azonnal 

 
 
2. napirendi pont: Iskolai étkező ügye, a bővítés lehetőségei 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezetőt. 
Tájékoztatást ad arról, hogy több körben is volt tárgyalás a fenntartó Váci Tankerületi Központtal az 
iskolai tanterembővítés, az iskolai étkező ügyében, a gyermeklétszám alakulására tekintettel. Végül a 
fenntartó a konténer-tanterem telepítéséről határozott, melyet a Hivatal és a Sportcsarnok közötti 
területen helyeznének el. Ennek keretében a meglévő burkolt udvartól a Hivatal hátsó kapujáig térköves 
burkolat kiépítést vállalta a Váci Tankerületi Központ. 
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A fenntartó idén egy konténer-tantermet telepít, majd a jelenlegi 6. osztály elballagása után telepítenének 
rá emeletként még egy tantermet. 
Hosszabb távú megoldás egy új étkező épület építése lenne. Így 2 új tanterem lenne kialakítható a jelenlegi 
étkező helyén. 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: Az étkeztetés jelenleg is komoly szervezést igényel és gondokat okoz. A 
2020/2021. tanévben az ellátást igénylők száma 25 fővel tovább növekszik. Jelenleg 6 turnusban történik 
az étkeztetés, ezt tovább nyújtani nem lehet, ezért a terem befogadóképességének növelése szükséges. 
Javaslatuk alapján a jelenlegi 45 fő helyett 65 fő tudna egyidőben étkezni. Ehhez bútorbeszerzésre, illetve 
konyhai és tálaló eszközök beszerzésére van szükség. Átmenetileg ezzel lehet kezelni a megnövekedett 
ebédet igénylők száma és az étkező mérete következtében kialakult helyzetet. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a felmerült lehetőségeket: 

a) étkező építés – ennek becsült költsége 70 M Ft. 
b) tervezés: iskola bővítés, új épület (pályázat esetén a fenntartó adhat be támogatás iránti igényt) 

 
Rokfalusy Balázs: A 326 főből mennyi a dunabogdányi diák? 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: Átlagosan 5-6 fő / osztály. Jó képességű diákok jönnek a környékbeli 
településekről, ami a színvonalat emeli. 
 
Pásztor Andrea: Várható-e a jövőben a digitális oktatás bővítése? 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: A veszélyhelyzet idején vezették be a digitális munkarendet. Elvetni nem fogják, 
de kiváltani nem fogja és nem is tudja a jelenléti oktatást. Legfeljebb a szombati napok, tehetséggondozás, 
tartós hiányzás esetén tartja a jövőben megtarthatónak. 
 
Kránicz-Kammerer Zsófia: A szükséges plusz bútorokra és konyhai eszközökre az árajánlatkérés 
megtörtént, jelenleg egyeztetés alatt áll, a következő ülésen tud róla döntést hozni a Képviselő-testület. 
 
 
3. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, felújítások támogatására kiírt 
pályázaton való indulás 
 

Schuszter Gergely: Felkéri Kránicz-Kammerer Zsófiát, hogy az idén eddig beadott pályázatokról adjon 
tájékoztatást. 
 
Kránicz-Kammerer Zsófia: Ismerteti a beadott pályázatokat. 
 

Pályázat neve 
Igényelt összeg 

(Ft) 
célja Elbírálási határidő Önerő 

MFP-AEE/2020 -
orvosi eszközök 

2 772 387 
fogorvosi, háziorvosi, 

gyermekorvosi és védőnői 
ellátás eszközbeszerzése 

2020.06.26. 

megítélt támogatás: 
2 365 663 Ft 

- 

MFP-ÖTU/2020 - 
Önkormányzati út- és 

hídépítés, felújítás 
29 999 587 

Erzsébet királyné út burkolat 
felújítása, csapadékvíz-elvezető 

rendszer rekonstrukciója 

beadástól számított 65 
nap, várhatóan 2020.07.15. 

- 

MFP-KTF/2020 
Közösségi tér ki-

/átalakítás 
20 610 285 

Művelődési ház felújítása (külső 
homlokzat, nyílászáró csere, 

burkolatcsere, festés, eszköz–
beszerzés) és szabadtéri 

színpad (árnyékoló, külső 
bútorzat beszerzése) 

beadástól számított 65 
nap, várhatóan 2020.07.27. 

- 
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MFP-TK/2020 
Közterület karban-

tartást szolgáló 
eszközbeszerzés 

497 949 2 db nagy teljesítményű fűnyíró 
beadástól számított 65 

nap, várhatóan 2020.07.27. 
- 

MFP-TK/2020 
Óvodai játszóudvar 

és közterületi 
játszótér 

4 999 384 

sportpálya melletti játszótér 
felújítása (új játszótéri elemek, 
homokozó felújítása, kültéri 

bútorzat beszerzése) 

beadástól számított 65 
nap, várhatóan 2020.08.24. 

- 

 
Schuszter Gergely: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, felújítások támogatására kiírt 
pályázaton 3 út felújítása merült fel: Hegy utca járda, Óvoda utca és a Fácános utca. 
 
Rokfalusy Balázs: Három hiányérzete van: 

- képviselőként nem tud ezekről, pl. a játszótér esetében véleménye szerint optimálisabb helyszín 
is lehetett volna, 

- kerüljön a gazdasági programba beillesztésre, 
- mi ezek költségvetési hatása. 

 
Schuszter Gergely: Az MFP pályázatok esetében a kiíró nem ír elő képviselő-testületi döntést. A 
játszótér esetében a Duna-parton lévő jó állapotú, nem túlterhelt, ezért egy elhanyagolt terület került 
kiválasztásra. Az utak esetében van sorvezető: az elvégzett forgalomszámlálás. A legfőbb területekre van 
stratégia, aminek figyelembevételével haladni lehet. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az MFP pályázatok feltételeit, menetrendjét. 
 
Dr. Hidas András: A gazdasági program fontos sarokkő számára, kell egy szilárd váz, pl. ahogy az utak 
esetében megvan. Fontos lehet pályázatíró cég bevonása, mivel a háttérinformációk birtokában vannak, 
rálátásuk van a pályázati területre. 
 
Schuszter Gergely: Nem zárkózik el ettől, képviselő-testületi döntés alapján nyitott erre, de korábbi 
időszakból nincs kedvező tapasztalata. Házon belül is jól megy, meglátása szerint a pályázatírás. A 
gazdasági program kapcsán kifejti, hogy az előző képviselő-testületi ciklusban ő kezdeményezte külső 
szakértő cég megbízását, erre most is nyitott. 
 
Balogh Arnó: A Fácános utca útszélesítéssel egybekötött aszfaltozás lenne, ill. az építkezések miként 
érintenék? 
 
Schuszter Gergely: Útszélesítés esetén megfelelő alapozásra van szükség, bizonyos szakaszon van ilyen 
javaslat. Az Önkormányzat burkolatbontási tilalmat rendelhet el 5 évre, a súlykorlátozás a behajtás 
korlátozására is önkormányzati döntés. 
 
Rokfalusy Balázs: Javasolja, hogy a gazdasági stratégia kérdését és részleteit mindkét bizottságban 
tárgyalják meg. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az előző ciklus menetrendjét: a törvényi határidőre összeállításra került 
egy rövid verzió, ezt követően a külső cég megbízásával történt meg az átfogó stratégia összeállítása. Ez 
jelenleg is működhet, időben van a Képviselő-testület ehhez. 
 
Pásztor Andrea: Jó érzéssel fogadta a pályázati igényeket, ezek nem nagy összegűek jellemzően, de 
fontosak és hasznosak, ki kell használni őket, a bürokrácia ne legyen akadály ilyen esetben. 
 
Rácz Balázs: Már az Ady Endre utca esetében is szóba került az, hogy az alapozással együtt végezzük el 
az útfelújítást, de az egyrészt duplázza a költségeket, másrészt a szakemberek a meglévő burkolatot 
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megfelelő alapnak tartották. Más a helyzet, ha a vízi közművek cseréjére is sor kerülne, de ennek anyagi 
oldalát önkormányzati forrásból egyelőre nem látja. Ha a jövőben lesz erre valamilyen pénzügyi lehetőség 
állami oldalról, akkor ezt újra lehet gondolni. Stratégiai döntés az, hogy vízi közművek nélkül az utcák 
burkolatát felújítja-e az Önkormányzat, vagy nem nyúl addig hozzá. A Fácános utca esetében is ez 
mérlegelendő, a forgalom indokolja a felújításra való pályázat beadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

45/2020. (VII. 6.) önkormányzati határozat 
 

I. 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatok benyújtását 
az alábbiak szerint: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a c) alcél alapján pályázatot nyújt be a Dunabogdány, Fácános 
utca felújítására (391,2 fm hosszban, ebből 149,2 fm szélesítéssel), melynek összköltségvetése bruttó 
30.657.229,- Ft, ebből az igényelt támogatás 19.927.199,- Ft. A Képviselő-testület önerőként 
10.730.030,- Ft-ot biztosít a 2021. évi önkormányzati költségvetés terhére. 
 

II. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint a 
jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző 
Határidő: 2020. július 10. 

 
 
4. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés kötötti – veszélyhelyzeti – időszakról 
 

Schuszter Gergely: Pontokba szedve tájékoztatást ad a veszélyhelyzeti időszakról: 
 
1. Helyi operatív törzs összehívása: 2020. március 15-én, stratégia felállítása, péntekenként minden héten 
polgármesteri bejelentkezés. Veszélyhelyzet alatti működési rendről ad tájékoztatást. Köszönetét fejezi ki 
a munkatársainak, közreműködőknek, valamint a lakosságnak a fegyelmezett magatartásukért. 
Tájékoztatást ad a SOTE által végzett átfertőzöttségi mérésről, melyben Dunabogdány is részt vett.  
 
2. Kiemelt szempont volt a személyi állomány megtartása és fizetésük garantálása. Az idei évre tervezett 
bérfejlesztés elmaradt. A Figyelj Rám! Egyesület által működtetett Cserematyi bölcsőde esetében 
támogatást nyújtott az Önkormányzat a bérek fizetéséhez 1,2 M Ft összegben, de várhatóan itt lesz 
visszatérítés, amennyiben állami oldalról megkapják erre vagy egy részére legalább a finanszírozást. 
 
3. Településüzemeltetés: Személyi változás történt: Héder Tamás távozott. Schilling László érkezett. 
Összlétszám: 6 fő. 
 
4. Zöldfelületgondozás: Héder Tamás távozását követően a Kossuth L. úton a zöldfelületek gondozása 
külső vállalkozással (Danubia Kert Kft.) történik áprilistól szeptemberig havi br. 300.000,- Ft összegben, 
ez havi két gondozást jelent. A többi területet a településüzemeltetési munkatársak gondozzák. 
 
5. Sportpálya: Megtörtént Molnár Balázs alkalmazása március közepén. Pályakarbantartási munkák 
zajlottak: felülvetés, világítás felszerelése, locsolóberendezés cseréje bruttó 335.000,- Ft összegben. Május 
végén a gyermek edzések elindultak. 
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Rokfalusy Balázs: A pályahasználati lehetőségek rögzítése és közzététele fontos lenne. 
 
Schuszter Gergely: Erről a Dunabogdány SE vezetőjének jelenlétében tudunk újra egyeztetni. A füves 
pálya csak igazolt játékosoknak edzővel használható, a salakpálya és a kapu mögötti rész használható. A 
gumiborítású pálya használható a Tanuszoda mellett, ennek pályahasználatát érdemes lenne beosztani. 
Ez a veszélyhelyzet végén megtörtént. 
 
6. Virágosítás: Szerződést kötött Láng Zoltán ev.-vel 945.890,- Ft összegben 12 helyen történő 
virágbeültetésre. A Rendezvénytéren visszatelepítésre került a kertterv szerinti növényzet, ill. a Hivatal 
előtti terület kialakítása is elindult az elkészíttetett környezetrendezési terv szerint.  
 
7. Tutaj Műhely: Megállapodás jött létre Varga Annával a Kossuth L. u. 49. szám alatti korábbi szociális 
bérlakás használatára. Ennek felújítását elvégezte és két és fél éves időszakra használati szerződés született 
a Tutaj Műhely kézműves alkotóműhely céljára, havi 40.000,- Ft bérletti díj mellett, mely összeggel 
szemben az elvégzett felújítások beszámíthatók. 
 
Spanisberger Anna: Nagyon jó helyre került ez az alkotóműhely, ilyen művészeti lehetőségre a sport 
mellett nagy szükség van mind a fiatalok, mind a felnőttek számára. 
 
Schuszter Gergely:  
 
8. Óvoda: az 1. napirend keretében már tárgyalták a témát, ismételten köszönetét fejezi ki a 
Pénzügyminisztériumnak a plusztámogatásért. 
 
9. Iskola tanterem bővítési ügye: folyamatos egyeztetések zajlottak, végül sikerült egyezségre jutni, 
miszerint a konténer tanterem a Sportcsarnok melletti részre kerül, a Váci Tankerületi Központ 
elvégezteti az iskola burkolt udvara és a Hivatal hátsó kapuja közötti részen az összekötés térköves 
leburkolását, míg a közművekkel való kiállás hivatali részről történik meg. A leendő harmadik osztály 
kerül majd ide. 
Idekapcsolódik az is, hogy tervezői megbízást adott a LAND-A Kft. részére a Hivatal és annak udvara, 
valamint az Általános iskola közötti terület környezetrendezési terve elkészítésére, várhatóan a jövő heti 
rendes ülésen munkaközi anyagot tud bemutatni. 
 
10. Pályázatok: Ismerteti a beadott pályázatokat. A 2. napirend keretében ez ismertetésre került. 
 
11. Intézményi villamos energia beszerzés: A 2021. évre megtörtént a beszerzési eljárás és ajánlatkérés 
lefolytatása: az EC Energie Kft.-vel kötött szerződést az Önkormányzat 23,15 Ft / kWh + ÁFA áron, 
ami az elmúlt két évhez képest olcsóbb ár. 
 
12. Településnév használati rendelet: Rendeletet alkotott a településnév használatáról, önkormányzati 
engedély szükséges a jövőben ehhez. 
 
13. Védett sírkövek: A korábbi években levédett temetői sírkövek védettsége ügyében továbblépés 
történt: ún. Kezelési Terv került kiadásra, melyben három kategóriába szerepelnek a védett sírkövek. 
Minden egyes kategória esetében a használati lehetőségek és a védettségi szint rögzítésre került. 
 
14. Kultpart: Szerződést kötött egy programszervezővel a Kultpart Dunabogdány elnevezésű 
rendezvénysorozat megtartására, mely 6 szabadtéri rendezvényből áll, 2.500 e Ft ellenében. Feltételek: a 
dunabogdányi rendezvényekkel ne ütközzön, a helyszínkijelölési jog önkormányzati körben van, a 
szeptemberi jótékonysági koncertre szerveznek zenekart. Érinti az ún. „hármashatárt”: Dunabogdány, 
Kisoroszi és Visegrád határán lévő Duna partot, valamint a Rendezvényteret. Az első koncert a hétvégén 
volt. 
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Spanisberger Anna: Több szempontból érinti a Kultpart. A FAKULT Egyesület úgy érzi, hogy amit ők 
tesznek, az nem lenne elég vagy megfelelő. Képviselőként előzetes tájékoztatást elvért volna. A Kultpart 
jó lehetőség, de rossz szájízzel van, mert az előzetes egyeztetés, kommunikáció elmaradt. Érti ebbe a 
körbe a képviselőket, a NOKS Bizottságot, a Művelődési Ház vezetőjét, és a FAKULT Egyesületet. 
Meglátása szerint saját erőből is meg tud valósítani ilyen Kultpart szintű programot helyi szervezet is, 
amennyiben van rá forrás. Megismétli, hogy sok kommunikációs hiba övezi a rendezvényt. 
 
Schuszter Gergely: A veszélyhelyzet időszakában egyszemélyi döntéshozatalra törvényi felhatalmazás 
van a polgármesterek számára. A legégetőbb kérdések tekintetében három alkalommal volt képviselői 
egyeztetés ezalatt. Minden felelősség ugyanakkor a polgármesteren van, neki kellett döntést hozni adott 
esetben egy nap alatt, pl. a hétvégi korlátozások ügyében. Vélemény kikérése kérdésére reagálva kifejti, 
hogy két dolgot tehetett: vagy mindene döntési helyzetben összehívja a képviselőket, ad hoc módon és 
időben, vagy felvállalja a döntéshozatalt és így végig viszi a veszélyhelyzeti időszakot a törvényi 
felhatalmazás szerint.  
A FAKULT Egyesület kapcsán nincs ilyen kifogás velük szemben, évről-évre az egyik legnagyobb 
támogatást kapják az Önkormányzattól. Az Egyesülettel vittünk volna programot Leutenbach-ba is. Öt 
évvel ezelőtt a búcsúhétvége átszervezésekor is először az Egyesülettel ültünk le tárgyalni a kérdésben.  
A Kultpart ügyében nem volt egy-két hetes gondolkodási idő. Az ötlet megismerésekor dönteni kellett 
arról, hogy belekapcsolódik az Önkormányzat vagy megcsinálja más, adott esetben más településen akár. 
Kommunikáció kérdése: van az a helyzet, amikor nincs lehetőség véleményezésre, bizottsági vagy 
képviselő-testületi tárgyalásra, hanem dönteni kell. Ezt felvállalta a veszélyhelyzetben, de komoly terhelés 
volt ez a négy hónapos időszak. 
A búcsúhétvége ügyében is határozott annak elmaradásáról, mivel bár már nincs veszélyhelyzet, de a 
járvány nem múlt el, ezért táncos rendezvényeket, bálokat nem tud elképzelni. Ráadásul májusban még 
úgy állt, hogy augusztus 15-ig nincs rendezvénytartási lehetőség (az esküvőket leszámítva). Ezért is a 
Művelődési Ház is ezt követő időszakra tervezett programokat. 
Elmaradt tételek: búcsúi költségek, benne a hajóbérlettel, ami 1 M Ft, a Leutenbach-i program és utazás. 
Ez kb. 3 M Ft összegű tétel. A Művelődési Ház költségvetéséhez nem nyúltunk, onnan nem lett elvonva 
tétel. A megváltozott helyzetben újra kell gondolni az intézményi költségvetéseket is. 
Álláspontja szerint a kommunikációs hibák ellenére a Kultpart egy nagyon jó, színvonalas rendezvény. 
A Művelődési Ház esetében kérése, hogy lásson egy éves programcsomagot, amiről lehet tárgyalni és 
dönteni, forrás mellérendeléséről. 
Visszatérve a Kiscsillag zenekarra, először Lovasi András önálló estje szerepelt még a szerződéskötéskor. 
Ezt követően – a veszélyhelyzet visszavonása után – jelentkezett a menedzserük, hogy mivel turnét 
tartanak, az egész zenekar fellépne a Kultparton. Azzal a feltétellel engedélyezte, hogy ülős bulit tartanak, 
így jött a dalok párban. A jegybevételek kb. 90 %-ban fedezték a kapcsolódó technikai és egyéb 
kiadásokat. 
 
Rokfalusy Balázs: Utólag, félhírekből szerzett róla tudomást, ezt nem tartja jónak, bár a jogi alapja 
megvolt rá a polgármesternek. Emiatt – bár tetszhetett is volna neki – de így nem tudja támogatni a 
rendezvényt. Indítványozza azt, hogy a Művelődési Ház hét számjegyű keretet kapjon 
programszervezésre, illetőleg azt, hogy a következő ülésen Liebhardt András igazgató jelenlétében 
tárgyaljon a Képviselő-testület a jövőről, prioritásokról, irányokról. Egyetért azzal, hogy adott esetben a 
kulturális életben külső impulzus jó is lehet. Mire terjed ki a 2,5 M Ft-os szerződés? 
 
Schuszter Gergely: Ebből 1,8 M Ft-t kell programokra fordítani, a többi a programszervező díja. A 
színpadállítás technikai, biztonsági és egyéb kiadásai rendezvényszervezési tételek, melyet a 
Dunabogdányi Vízmű Nonprofit. Kft. végez a Rendezvénytérre kerülő programokon. A Kultpartnak 
honlapja és közösségi felülete is van, itt megtalálható a programsorozat menetrendje. 
Nem arról van szó, hogy azért fogtunk valami újba, mert az eddigi nem volt jó, vagy kifogás van azzal 
kapcsolatban. 
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Spanisberger Anna: Tisztában van azzal, és nem is gondolja úgy, hogy csak a FAKULT szervezhetne 
programot, hiszen sokszor az Egyesület tagjai, segítői erejükön felül teljesítenek, civilként. 
 
Dr. Hidas András: Meglátása szerint nem minden hajóra kell felszállni, ennek nem mellékes szempontja 
kommunikáció sem. Nem híve a visszautasíthatatlan ajánlatoknak. 
 
 
5. napirendi pont: József Attila utcai parkolás 
 

Rokfalusy Balázs: A nyári időszakban újra problémák mutatkoznak a József Attila utcai parkolás 
területén, valamint a Hajó utca végén lévő buszfordulónál. A József Attila utcában a járdára állnak fel, ott 
emiatt gyalogosan közlekedni nem lehet. Többször kért már rendőrségi intézkedést, de az 
Önkormányzatnak is lépnie kellene akár tájékoztató tábla kihelyezésével. Valamilyen gyors és olcsó 
megoldást kér átmeneti megoldásként. 
 
Pásztor Andrea: Mindenki látja és felháborodik, de némi megértést javasol, mert szerinte nem 
egyértelmű egy idelátogató számára, hogy hol és miként lehet vagy nem parkolni. 
 
Schuszter Gergely: Folyamatban van a faluközpont közlekedési felülvizsgálata szaktervező mérnök 
bevonásával, azzal a céllal, hogy a településközpont szűk utcáinak csúcsidőszakban jelentkező 
túlterheltsége, illetve az emiatti torlódások, balesetveszély csökkenthetőek legyenek. Egyetért, hogy a 
munka elkészültéig táblák kerülnek kihelyezésre és felfestés a József Attila utcában a járdán való megállás 
és várakozás tilalmáról, és tájékoztató az igénybe vehető parkolási lehetőségekről. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a két terület jelenleg érvényben lévő közlekedési rendjét. Táblázás esetén 
van KRESZ szerinti megoldás meg olyan, ami nem felel meg a KRESZ-nek. A József A. utca elején a 
sárga felfestés sávossá alakítása gyorsan megoldható. Ez a kereszteződés utáni 5 métert jelöli, ahol 
KRESZ alapján tilos a megállás. Ezt követő szakaszon lehet tiltó tábla kihelyezésében gondolkodni, de a 
jelenlegi két irányú forgalmi rendben szabályosan parkolni az utcában nem lehetséges. Más a helyzet a 
Hajó utcával, ami egy kétirányú forgalmú zsákutca, a végén – részben a Duna meder területén – van egy 
buszforduló, ahol a külső íven tábla tiltja a megállást és várakozást, a középen lévő rész pedig egy 
parkolónak használt közlekedéstől elzárt terület. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a felfestéseket és információs táblákat a két érintett területre 
kihelyez az Önkormányzat a helyzet átmeneti kezlésére. 
 
6. napirendi pont: Az EuroVelo 6 kerékpárút ügye 
 
A 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést – a zárt ülést követően – 22:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


