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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 13-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. Balogh Arnó indítványára sürgősséggel kerülne 
megtárgyalásra a Művelődési Ház helyzete, kulturális ügyek egyeztetése napirend. 
 
Dr. Hidas András: Indítványozza a meghívó szerinti 6. és 9. napirend halasztását. 
 
A Képviselő-testület a meghívó szerinti 9. napirend – A tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása – levételét 3 igen szavazattal, 2 nem és 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
A Képviselő-testület a meghívó szerinti 6. napirend – A szociális rendelet módosítása – levételét 7 igen 
szavazattal, nem és tartózkodás nélkül támogatta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
sürgősségi indítvánnyal együtt. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Javaslat a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

3. Beszámoló a helyi adóztatásról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

4. Környezetrendezési terv bemutatása – munkaközi anyag (Polgármesteri Hivatal udvara, Hivatal és 
Általános iskola közötti terület) 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

6. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2020/2021. 
nevelési évben. Az Óvoda nyári zárva tartásának módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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7. Iskolai étkező férőhelybővítésével összefüggő beszerzések 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Beszámoló a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I-II. ütem 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

13. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

14. Művelődési Ház helyzete, kulturális ügyek egyeztetése 
Előterjesztő: Balogh Arnó képviselő 

 
 
1. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamásné pénzügyi-gazdálkodási munkatársat és Dr. Kohlhéb Ottóné 
tanácsadót, majd megadja nekik a szót. 
 
Dr. Kohlhéb Ottóné: Részletesen ismerteti a rendelet-módosítást, mely a 2019. év utolsó negyedévében 
beérkezett változások átvezetését tartalmazza. Ezek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján 
történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, állami megelőlegezés, 
támogatás) átvezetése történik meg. 

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 
11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet megalkotása 
 

Dr. Kohlhéb Ottóné: Ismerteti a 2019. évi költségvetés főbb adatait. Eszerint a 2019. évi költségvetés 
főbb bevételi adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  691.917.318 Ft 
  - módosított előirányzat 787.425.275 Ft 
  - teljesített bevételek  756.343.412 Ft 
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A teljesített bevételek 
   7,8 %-át    58.951 eFt-ot az intézményi működési bevételek; 
 21,5 %-át 162.543 eFt-ot az önkormányzat közhatalmi bevételei 
   0,5 %-át    4.099 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek; 
 27,4 %-át 207.011 eFt-ot a költségvetési támogatás; 
   1,2 %-át     9.338 eFt-ot a felhalmozási célú államháztartáson belülről; 
   0,3 %-át     2.353 eFt a működési célú átvett pénzeszköz; 
   0,1 %-át        70 eFt a felhalmozási célú átvett pénzeszköz; 
 41,2 %-át 311.978 eFt-ot kölcsön visszatérülés, előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
képezi. 
 
A 2019. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  691.917.318 Ft 
  - módosított előirányzat 787.425.275 Ft 
  - teljesítés   455.232.552 Ft 
 
A teljesített kiadások: 
  446.867 eFt-ot használtunk fel működésre 
   ebből: 
    154.199 eFt-ot személyi juttatásokra 
      28.850 eFt-ot bérek járulékaira 

130.192 eFt-ot dologi kiadásokra 
         4.377 eFt-ot szociális juttatásokra 
     54.209 eFt-ot egyéb működési célú pénzeszköz átadásra 
      57.343 eFt-ot felújításra 
      17.697 eFt-ot beruházásra 
     8.365 eFt-ot finanszírozási kiadásokra. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 9.427.558 eFt, kiadása 8.951.991 Ft volt 2019. évben. 
 
Schuszter Gergely: A nettó maradvány kb. 100 M Ft (az óvoda bővítés pályázati támogatás, a normatív 
finanszírozás és a víziközmű átadás-átvétel elszámolása levonásával). Ez jó alap 202. évre, de idén 
mindenképpen óvatos költés szükséges. Fejlesztéseink döntően pályázati forrásból indulnak, szeptember 
hónapra pedig már biztonsággal látni fogjuk az idei év alakulását. Megítélése szerint biztonságos, nyugodt 
működés várható a tavalyi év maradványával. 
 
Rokfalusy Balázs: 2014. év óta a legnagyobb növekedési mértéket mutatja a 2019. év. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 14.) 

önkormányzati rendeletét Dunabogdány község 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 

Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a 2020. évben június 30-ig befolyt helyi adó összegéről, 
adónemenként, a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 145 205 eFt, 
az első félévben befolyt összeg 67.291 eFt. A járvány miatt a gépjárműadó eddig helyben maradó részét 
(40 %) az állam elvonja, ez éves szinten 10-12 M Ft kiesést jelent. Várható elmaradás az idegenforgalmi 
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adóbevétel tekintetében is a korábbi évekhez képest. Az építményadó teljesülése időarányosan megfelelő, 
a helyi iparűzési adó teljesülése esetében a járvány hatása a szeptemberi befizetéskor, ill. jövő márciusban 
jelentkezik majd. 
 
Dr. Hidas András: A pótlék összege igen magas, tudható-e, hogy emögött mennyi adóbevétel van? 
 
Dr. Németh József: A pótlék a behajtási tevékenység eredményét jelzi egyrészt, másrészt késedelmes 
bevallások miatt áll elő. 
 
Rokfalusy Balázs: Jó lenne egy olyan diagram vagy grafikon összeállítása, mely mutatja a befizetett helyi 
iparűzési adó nagyságrendjét az adózók darabszámára vetítve. 
 
 
4. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Stein Dóra családsegítőt, majd megadja neki a szót. 
 
Stein Dóra: Részletesen ismerteti a beszámolót. Az esetszámokat tekintve 2019-ben összesen 83 fővel, 
41 családdal állt kapcsolatban a szolgálat. Ezek közül 28 személlyel, 11 családdal egyéni esetkezelés 
keretében, 55 fővel, 30 családdal egyszeri esetkezelés tekintetében. 
Az egyéni esetkezelésben érintett családok elsődleges probléma szerinti felosztása a következő: 

Életviteli 2  

Családi – kapcsolati konfliktus 3  

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

2  

Magatartászavar, teljesítményzavar 1  

Lelki-mentális, pszichiátriai betegség 2  

Ügyintézéssel kapcsolatos 1  

 
A 2019. évben a szolgálat családsegítője 113 alkalommal információnyújtással, 162 alkalommal segítő 
beszélgetéssel, illetve 120 alkalommal tanácsadással támogatta az ügyfeleket, 32 alkalommal pedig 
hivatalos ügyek intézésében segédkezett. Összesen 27 alkalommal családlátogatás keretében találkozott 
az ügyfelekkel.  
A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai 
tanácsadásra 2, jogi tanácsadásra 3 személyt delegált a szolgálat.  
Tavaly 53 jelzés érkezett a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A legtöbb jelzés 
állampolgártól érkezett, ebben az önkéntes jelzések is szerepelnek 
 
Dr. Hidas András: Milyen tendencia rajzolódik ki az elmúlt két év alapján? A járványhelyzet miatt volt-
e plusz eset? 
 
Stein Dóra: A Jelzőrendszer jól működik, de a fontosabbnak azt tartja, hogy évről-évre nő az önkéntes 
jelzések száma. A járvány miatti veszélyhelyzet időszakában a kapcsolattartás csak online vagy telefonos 
formában működött, személyes találkozás hiányzott, ez nehézséget jelentett. Plusz eset a járványhelyzet 
miatt nem volt eddig. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

46/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
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(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 2019. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 2019. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 
 

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

 
 
5. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete 
a 2020/2021. nevelési évben. Az Óvoda nyári zárva tartásának módosítása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Balogh Imréné óvodavezetőt, majd megadja neki a szót. 
 
Balogh Imréné: Ismerteti a 2020/2021. nevelési év várható csoportlétszámait, pedagógus-szükségletét. 
Az öt csoportban történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg. Jelzi, 
hogy idén a nyári bezárásra nem kerül sor az Óvodában, figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet idején 
elrendelt rendkívüli szünet alatt a szülők többségének a szabadsága elfogyott. 
Az óvoda hat csoportszobássá bővítése esetén két fő óvodapedagógus, egy fő dajka és egy fő pedagógiai 
asszisztens alkalmazása szükséges. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

47/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2020/2021. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2020/2021. nevelési évben engedélyezi a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport esetében az 
átlaglétszámtól (20 fő) való eltérést. 

 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2020/2021. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda csoportjai közül az alábbiak esetében engedélyezi a 
törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) 
túllépését a következők szerint: 

2. csoport: 28 fő; 
4. csoport: 25 fő; 
5. csoport: 26 fő. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: azonnal 

 
 

48/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 34/2020. (III. 10.) 
önkormányzati határozatát a következők szerint módosítja: 
Az Óvoda a 2020. év nyári időszakában folyamatosan nyitva tart. 
 

Felelős: Balogh Imréné óvodavezető 
Határidő a szülők tájékoztatására: azonnal 
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6. napirendi pont: Iskolai étkező férőhelybővítésével összefüggő beszerzések 
 

Schuszter Gergely: Az árajánlatkérések összesítését ismerteti, mely az iskola intézményvezetőjével és a 
konyhai dolgozókkal egyeztetésre került. A bútorzat esetében egy ajánlatkérés történt, a jelenlegi meglévő 
asztalok és székek bővítéséről lévén szó. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

49/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az 
iskolai étkező férőhelybővítése érdekében 
1. a szükséges tányérok, tálak, tálcák, dobozok leszállítását a Gasztronagyker Kft.-től (4031 

Debrecen, Balmazújvárosi út 42.) rendeli meg 144.578,13 Ft + ÁFA összegben; 
2. 1 db tálcaszedő kocsit az Expondo GmBH.-től (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) rendeli meg 

56.269 Ft + ÁFA összegben; 
3. a szükséges bútorzatot (25 db AMIGO látogatószék három színben, 3 db EASY SPACE asztal 

– 140x80 méret, 1 db TIRAMISU asztal – 120x80 méret) a Telmex-Nowy Styl Zrt. (2000 
Szentendre. Rózsa u. 23.) 660.538,- Ft + ÁFA összegben; 

4. fogas kialakítását Schilling Miklós ev.-től (2023 Dunabogdány, Béke u. 8.) rendeli meg 223.000,- 
Ft összegben. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: A tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

Dr. Németh József: Részletesen ismerteti a rendelettervezetet. A 2020. évi költségvetésbe az elfogadott 
határozat szerint a tiszteletdíj betervezésre került. Havi tiszteletdíj 25.000,- Ft. A rendeletet 2020. január 
1-től kell alkalmazni. 
 
Schuszter Gergely: Eldöntendő, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel év elejétől, vagy későbbi időtől lép 
hatályba a rendelet? Jelzi, hogy nem szavazata elvi jellegű kifogásainak jelzése, amit a 2020. évi 
költségvetési vitában már jelzett. 
 
Rokfalusy Balázs: Szimbolikus dolognak tartja a tiszteletdíj ügyét. A települések többségében ez bevett 
gyakorlat. A veszélyhelyzet utáni időszaktól javasolja a folyósítást. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII. 14.) 

önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
8. napirendi pont: Környezetrendezési terv bemutatása – munkaközi anyag (Polgármesteri Hivatal 
udvara, Hivatal és Általános iskola közötti terület) 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Andor Anikó tájépítészt és munkatársát, Papp Katalint, majd megadja 
nekik a szót a munkaközi anyag ismertetésére. 
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Andor Anikó: Ismerteti a Polgármesteri Hivatal udvara, és a Hivatal és Általános iskola közötti terület 
környezetrendezési tervének munkaközi anyagát. A terv két részfeladatból áll: az egyik a Hivatal és az 
Általános iskola közötti terület, a másik pedig a Hivatal tolókapun belül lévő belső udvara, emlékkert – 
díszkert elképzelés. 
Az összekötés esetében számol már a terv a létesítésre kerülő konténer tanteremmel és a korábban ide 
tervezett távlati terv szerinti menza épülettel. A tervezett térkőburkolat ugyanaz lenne, mint az 
iskolaudvaron, ez folytatódik a terv szerint 3,20 méter szélességben. Ismerteti a javasolt növényzet, fasor 
kialakítást, térvilágítást és csapadékvíz elvezetés kialakítást. Amíg a menzaépület nem épül meg, annak 
területén murvázott parkoló alakítható ki. 
A belső udvar esetében ismerteti az adottságokat, lehetőségeket és nehézségeket. A javaslat a jelenleg 
füves területen emlékkert kialakítása a hely szellemét és jeles személyiségeit megidéző feliratos kövek és 
álló üvegtábla elhelyezésével, gyeplépcsőkkel; a díszkert körül stabilizált kavics burkolat kialakításával, a 
szomszédos ház felé magastörzsű rózsák telepítésével, valamint a belső kővel burkolt udvarrészen 
átépített vágott kockakő egységesen a kapuig, tömbkő padokkal. 
 
Spanisberger Anna: Felveti csobogó kialakítását, utalva a folyóra, illetve a falu gyümölcstermesztési 
hagyományait megidézve szőlő telepíthetőségének vizsgálatát, ill. az emlékfal környezetében ülőhelyek 
kialakítását. 
 
Rokfalusy Balázs: A faluban központi tér nincsen, de egy központi tengelyt alkot a templom – iskola – 
sportcsarnok, Tanuszoda – Polgármesteri Hivatal – Posta – Bank – Pékség. Ebben újabb nagy lépés lenne 
ez a rész. A déli oldalon hosszú távon lehetne bővítési irány, ezért azt az oldalt nem zárná le teljesen 
fasorral. A jeles személyek listáját érdemes még átgondolni, akár bizottsági szinten is. Jelzi, hogy a Cirpi 
kapcsán eltérő történeti kutatások is vannak. 
 
Schuszter Gergely: Ez egy új és másik dimenzió, előremutató és büszkeséget adó cél lenne ennek 
elkészülése, megvalósulása. 
 
 
9. napirendi pont: Beszámoló a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről 
 

Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait 2019. évben is 
külső vállalkozó útján, a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) látta el. 
2019. évben az Önkormányzatnál tárgyévi vizsgálat száma összesen kettő volt. Az ellenőrzés keretében 
tett megállapítások átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Ismerteti a jelentést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

50/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2019. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést. 
 

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

 
51/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felsorolt 
költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2019. évi működéséről szóló vezetői 
nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján elfogadja: 

- Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 
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- Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 

- Művelődési Ház Dunabogdány 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10. napirendi pont: Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I-II. ütem 
 

Dr. Németh József: Ismerteti az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében elvégzendő 
feladatként szereplő, a Kutyahegyen lévő nyomásfokozó épület építészeti rekonstrukciója I-II. ütemére 
érkezett ajánlatokat. A munka I. ütemének (tetőszerkezet felújítása, szigetelés, új tetőborítás) elvégzésére 
2019. évben kapacitás hiánya miatt nem tudott sor kerülni. Idén az I. és a II. ütem megvalósítására történt 
ajánlatkérés. Az I. ütem megvalósítására az ÁCSFER Kft.-től érkezett ajánlat 2.700.653,- Ft + ÁFA 
összegben, a II. ütem (külső homlokzat felújítása, szigetelés, felületképzés) megvalósítására a NIZO 
Solutions Kft.-től érkezett ajánlat 1.190.060,- Ft + ÁFA összegben. A vállalkozói díj fedezete a víziközmű 
üzemeltetése körében befolyó bérleti díj. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

52/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció I. ütem munkáinak elvégzésére az ÁCSFER 
Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Viola u. 94/b.) köt szerződést 2.700.653,- Ft + ÁFA összegben. A 
munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

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

 
 

53/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Kutyahegyi nyomásfokozó építészeti rekonstrukció II. ütem munkáinak elvégzésére a NIZO 
Solutions Kft.-vel (2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné út 63.) köt szerződést 1.190.060,- Ft + 
ÁFA összegben. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

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

 
 
11. napirendi pont: Az informatikusi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása 
 

Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést, javasolja a hosszabbítást. 
 
Pásztor Andrea: Indítványozza, hogy a település honlapjának fejlesztésére kérjük be ajánlatokat, több 
település honlapját is ajánlja, ami informatív, egyszerű felépítésű, modern kialakítású. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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54/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal informatikus/rendszergazdai feladatainak ellátásával 2020. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre Rácz Gergely egyéni vállalkozót (2022 Tahitótfalu, Erdész utca 12., 
a feladatot teljesítő személy: Kiss László) bízza meg, havi 50.800,- Ft díjért, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A vállalási ár fedezete a 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Falu program pályázatán az Önkormányzat 30 M Ft összegű 
támogatást nyert az Erzsébet királyné út 322 fm hosszban történő felújítására. 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek 
 
a) József Attila utcai parkolás 
 
Rokfalusy Balázs: Köszönetét fejezi ki a gyors reagálásért, az elmúlt hétvégén jól működött. 
 
b) Lomtalanítás 
 
Rokfalusy Balázs: Lesz-e idén lomtalanítás: 
 
Dr. Németh József: A tavaszi lomtalanítás a veszélyhelyzet miatt maradt el. Idén így csak egy 
lomtalanítás lesz, várhatóan az ősz folyamán, ezt a járványhelyzet befolyásolhatja. Amint kijelölésre kerül 
a közszolgáltatóval egyeztetett időpont, közzétételre kerül. 
 
 
14. napirendi pont: Művelődési Ház helyzete, kulturális ügyek egyeztetése 
 

Balogh Arnó: Ismerteti levelét, mellyel kérte a mai ülésre a téma napirendre tűzését: Köszönettel 
megkaptam a július 13-ra vonatkozó képviselő-testület meghívót. Valóban sok fontos napirendi pont 
szerepel közöttük, ámbár mégis hiányolok egyet. Mégpedig a Rokfalusy Balázs képviselőtársam által 
szorgalmazott, napirendi pontként felvetni kívánt, a Kultúrház Igazgató Urral való egyeztetési napirendi 
pontot, hogy hogyan és miként alakuljanak a jövőben a dolgok a helyi kultúra terén, milyen további 
programok kerülnek megrendezésre, melyek nem? Mi egy Kultúrház Igazgató feladat és hatásköre? Mely 
dolgokban és mely területeken van neki jogosultsága egyszemélyben, ugyebár mint 
INTÉZMÉNYVEZETŐ eljárni, a MUNKÁLTATÓ hatáskörén kívül vagy esetlegesen közösen 
egyeztetve? Ezekben a dolgokban sajnos nem látok tisztán és a tisztánlátás végett szeretném kérni magam 
és képviselőtársaim nevében, hogy a július 13-i, a soron következő képviselőtestületi ülésen napirendi 
pontként szíveskedjen felvenni a nyílt napirendi pontok közé és legyen szíves a Kultúrház Igazgató Urat 
is meghívni. 
Tudom, sokszor hosszadalmas egy-egy testületi ülés és van, hogy összegyűlik annyi napirendi pont, hogy 
valószínűsítse a testületi ülések elhúzódását, mégis azt gondolom, hogy azért vagyunk megválasztva és 
azért is szolgáljuk/szolgálnánk a falu érdekeit, hogy ne azon múljon egy ülés és az ehhez tartozó pontjai, 
hogy milyen sokáig fog tartani. Mindenkinek, van családja, egyéb ügyes-bajos dolga, de ezt az áldozatot 
– amikor képviselőnek jelentkeztünk – meghoztuk és számoltunk vele, hogy lesznek valószínűsíthetően 
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elhúzódó ülések. Ezért kérném a Jegyző Urat nagy tisztelettel, hogy valahogyan ˝szorítsuk˝ be ezt a 
napirendet a többi legalább ugyanolyan fontos napirendi pont közé. 
 
Liebhardt András: A Kultpart rendezvény okozza a problémát és vet fel kérdéseket. Durva 
beavatkozásnak érzi a kultúra területét érintően az erre vonatkozó polgármesteri döntést és 
szerződéskötést, amiről már csak utólag, a szerződés aláírását követően kapott tájékoztatást. Azt 
megelőzően egy színházi előadás kapcsán jutott el hozzá Tóth Lászlón keresztül némi információ, 
miszerint egy színházi produkció technikusai jelentkeztek nála azzal, hogy augusztus 22-én jönnek a 
produkcióval és hogy technikai segítséget kérnek az ügyben. Minő véletlen, azon a hétvégén a 
veszélyhelyzet miatt elmaradt színházhétvégét kívánjuk bepótolni. 
Kérdés számára az is, hogy van-e és ha igen, mi az intézmény szerepe a Kiscsillag koncerten túl még 5 
eseményből álló rendezvény kapcsán. Ebben az a dilemma részéről: ha nem vesz részt benne, akkor hogy 
néz ki, hogy egy kulturális rendezvényben, ami az intézménynek nemcsak profiljába illik, de elvileg ezért 
hozta létre az intézményt az Önkormányzat, ne vállaljon részt a Művelődési Ház? Másrészről, ha részt 
vesz benne, akkor ezt a lehetetlen eljárást legitimálja. 
A veszélyhelyzet alatt az újraindulás kérdésében óvatosságról kapott tájékoztatást, ehhez képest 
szerződött a polgármester erre a programra, szembe menve ezzel a korábban kialakult gyakorlattal. 
 
Schuszter Gergely: Járványidőszakra nincs gyakorlat. A szerződés programok szervezéséről szól, nem 
rendezvényszervező. Erről a kérdésről adott esetben a jövőben beszélni kell. A színházi hétvégét érintő 
programról nincs tudomása, a tárgyalások során mindvégig kötötte magát ahhoz, hogy augusztus 15. után 
lehet nagyrendezvény, ezért nem lesz idén búcsú. Viszont az augusztus 22-23. napjaira nem volt program 
előirányozva, hiszen az a FAKULT színházhétvége ideje. 
Továbbra is köti magát ahhoz, hogy táncos, bulizós, zárt térben rendezett esemény ne legyen. 
A járvány miatt kialakult helyzetre egy lehetőség a Kultpart, az újraindulás a veszélyhelyzet 
visszavonásával váratlanul jött, gyors reagálás kellett. Megismétli, hogy eredetileg a terv szerint csak Lovasi 
András lépett volna fel, a Kiscsillag koncert az enyhítés következtében elindított turnéjuk kapcsán 
adódott. 
A kulturális stratégiáról való tárgyalásra nyitott, akár bizottsági szinten is, az elmúlt években nem 
találkozott ilyennel. Úgy látja, hogy infrastruktúrát tekintve az előző ciklus komoly előrelépés volt a 
kultúra területén, ez is a stratégia része: a kereteket biztosítottuk (rendezvénytér, sátor beszerzése). 
A döntését felvállalja, nem volt benne hátsó szándék, tekintsük ezt járvány „utókezelésnek”, egy kis 
lazításnak a négy hónap után. 
 
Liebhardt András: Az infrastruktúra fejlesztése és a szervezés két önálló terület, az nem függ össze. A 
problémát a döntéshozatali út adja. Meglátása szerint a helyi erők (Művelődési Ház és a civilek) el tudják 
látni a rendezvényszervezési feladatokat a jövőben egy ilyen szintű programnál. 
Indokoltnak tartaná bizottsági szinten megismerni és tárgyalni a Kultpart szerződésállományát. 
 
Schuszter Gergely: Erre van lehetőség. Megismétli, hogy eddig nem kapott az intézménytől kulturális 
stratégiát, ha ezen a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elindul, ezzel foglalkozik, az fontos 
lépés lehet a jövőre nézve. 
 
Liebhardt András: Intézményvezetőként csak a költségvetési keretek között tud szerződni, ez komoly 
megkötést ad. 
 
Schuszter Gergely: Ha van kapcsolat és jelzi, hogy mely fellépő vagy program ideszervezésére van esély, 
akkor tud forrást adni az Önkormányzat. 
 
Liebhardt András: Intézményvezetőként kéri a fenntartó iránymutatását, hogy milyen szerepet játsszon 
az idei Kultpart rendezvénysorozat kapcsán ebben a szezonban? 
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Schuszter Gergely: Annyi szerepe lesz, amennyit szeretne. Önkormányzati oldalról nyilván egyszerűbb 
lenne a szervezési feladatok ellátása intézményi közreműködés, részvétel mellett. 
Ismerteti a programtervet a hátralévő időszakra, a Kultpart programjait és az intézményi, ill. civil 
szervezésű eseményeket is. Örülne annak, ha részt venne ebben a programfolyamban, szervezési, 
bonyolítási részeiben. Összességében álláspontja szerint a Kultpart és a helyi erők programjai szép nyári 
szezont adnak ki. 
 
Liebhardt András: A jövőt érintően kéri, hogy a gyakorlat az legyen, hogy az Önkormányzat a 
Művelődési Házon keresztül szervezzen, valósítson meg programokat. 
Ismertet egy szöveget, melynek lényege a következő: indítványozza a Képviselő-testület felé határozatba 
foglalni, hogy a jövőben az önkormányzati szervezésű kulturális nagyrendezvények a Művelődési Ház, 
Dunabogdány keretében valósulnak meg saját költségvetési keretéből vagy pályázati forrásból, a 
kiválasztástól kezdve a szerződéskötéseken át a kivitelezésig. Ebben a partnereket is az intézmény 
választja, természetesen a kiválasztás nem irányulhat kizárólagosságra és természetesen a Képviselő-
testülettel és a NOKS Bizottsággal egyeztet és együttműködik az intézmény. Ennek szellemével a 
Képviselő-testület új közművelődési rendeletet alkot. 
 
Schuszter Gergely: Ezt a mai napon nem kívánja vitára bocsátani. Megjegyzi egyébként, hogy ezt is 
„ajtóstul a házba való berontásként” lehet értékelni.  
 
Dr. Németh József: Egyelőre még határozati javaslatról nem beszélhetünk. Ismerteti törvényességi 
aggályait a végrehajtás szempontjából: önkormányzati nagyrendezvények kategória, meghatározás nem 
létezik egyelőre, ez a része a szövegnek nem végrehajtható. A közművelődési rendelet újraalkotása 
folyamatban van, ehhez külön döntés okafogyott. 
Azt gondolja, hogy a folyamat a következő lehet: kulturális stratégia kialakítása bizottsági szinten, a 
közművelődési rendelet felülvizsgálata, abban ezeket a fogalmakat is lehet tisztázni, ill. tartalommal 
egyértelműsítve megtölteni, és ezek alapján lehet képviselő-testületi döntéseket hozni az intézmény ezen 
– kulturális programokat, rendezvényeket érintő – működési területére vonatkozóan. Tehát stratégia, 
rendelet, részletszabályok a helyes sorrend. 
 
Liebhardt András: Azért is teszi ezt a javaslatot, mert szeretne visszatérni az önkormányzatisághoz. 
Elismeri, hogy jogszerű volt a polgármesteri eljárás, de intézményvezetőként az intézmény érdekeit kell 
védenie, ezért szeretne egyfajta állásfoglalást a jövőre nézve, pl. egy újabb hasonló veszélyhelyzeti 
időszakra nézve. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a jelenlegi szinten megfogalmazható határozati javaslatot, mely egy 
feladatszabás lehet a NOKS felé ebben a tárgyban, akár határidő tűzésével. 
Az önkormányzatiság tekintetében kifejti, hogy mindig az adott helyzetet kell nézni. Jelenleg 
veszélyhelyzet nincs, járványügyi készültség van, de ez az önkormányzati általános működést nem érinti, 
tehát a bizottsági, képviselő-testületi működés a normál rend és a vonatkozó szabályok keretei között 
történik. Ugyanez igaz az intézményi működésre is. A veszélyhelyzet időszaka alatt is az Önkormányzat 
az önkormányzatiság keretei szerint működik, a rendkívüli helyzetre irányadó speciális szabályok szerint. 
Az önkormányzati működés az adott időszakra érvényes törvényi szabályok szerint, a törvényi keretek 
megtartásával zajlott. 
 
 
Dr. Hidas András: Megismétli a legutóbbi ülésen általa elmondottakat. Fontos lenne az elvárásokat 
megfogalmazni, szerepeket kiosztani. 
 
Rokfalusy Balázs: A kialakult helyzetben keressük a jót, azt, hogy mit lehet ebből kihozni a jövőre nézve. 
Ezért lenne fontos a stratégia egyeztetése, a közművelődési rendelet és a költségvetési keretek tisztázása. 
Erről bizottsági szinten tárgyalást javasol. 
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Dr. Hidas András: A bizottsági szintű egyeztetés, előkészítő munka előtt nyitott, a Bizottság 
összehívásának időpontját egyeztetni fogja. Kéri a vonatkozó és rendelkezésre álló dokumentumok 
megküldését. 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 22:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


