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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 17-én 
a Művelődési Ház nagytermében megtartott 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. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

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

 

2. Javaslat Dunabogdány község forgalmi rendjének átalakítására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2020. június 30-ai állapotnak 
megfelelően) 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Települési gazdaságfejlesztési stratégia 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. A dunabogdany.hu honlap fejlesztése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Útjavítási munkálatok 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

13. A Dunabogdány SE támogatási kérelme 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

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

Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
indítványozzuk a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyában. Az újabb 
áttervezést követően a módosított műszaki tartalom vonatkozásában az építési engedély kiadásra került. 
Dunabogdány Község Önkormányzata a nyertes ajánlattevővel az ajánlattételi felhívásban rögzített 
feltételek szerint vállalkozási szerződést köt. 
 
Rokfalusy Balázs: Mennyi időt vesz igénybe a közbeszerzési eljárás és azt követően a kivitelezés? 
 
Dr. Németh József: A közbeszerzési eljárás várhatóan 4-6 hét alatt zajlik le, így novemberre tervezhető 
a vállalkozóval a szerződéskötés, és a munkakezdés. A tervezői becslés szerint 12 hó a munkavégzés, a 
pályázati határidő 2021. június 19., ezért a Pénzügyminisztériummal a hosszabbításról tárgyalást kell majd 
kezdeményezni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

60/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást 
kíván indítani a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyában. 

 

2. A bírálóbizottság tagjainak az alábbi szakembereket jelöli: 
Berta Ferenc (név) közbeszerzési szakmai kompetencia 
Dr. Németh József (név) jogi szakmai kompetencia 
Herr Tamásné (név) pénzügyi szakmai kompetencia 
Félegyházi András (név) beszerzés tárgya szerinti szakmai kompetencia 

 

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. A szerződésben foglalt pénzügyi teljesítés fedezete (önrész) Dunabogdány Község 
Önkormányzatának a 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követően folyamatos 

 
 
2. napirendi pont: Javaslat Dunabogdány község forgalmi rendjének átalakítására 
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Schuszter Gergely: Köszönti Heckenast Judit tervezőasszonyt. A tavaszi időszakban került tervezői 
megbízás kiadásra a faluközpont felmérésére és javaslat kidolgozására a közlekedési helyzet ügyében. 
Időközben a javaslat társadalmi véleményeztetése is megtörtént. Felkéri a tervezőt az anyag ismertetésére, 
bemutatására. 
 
Heckenast Judit: A csúcsidejű iskolai forgalommal legjobban terhelt utcák keresztmetszeti forgalmában 
a reggeli a kritikus időszak, ezt vizsgálta, hogyan lehet ezt racionalizálni annak érdekében, hogy kevésbé 
terhelje a közlekedést, ill. biztonságos legyen. 
Az országos főút átszeli az ősi településmagot, Kossuth Lajos útként egyben a község főutcája is. A főút 
forgalma az érintett szakaszon átlagosan nem kiemelkedően magas, az átlagos kapacitáskihasználtság csak 
27%-os. Csúcsidőszakban a település életében mégis zavaró ez a főúti forgalom, mivel folyóként két 
részre vágja a belterületet. Ennek a forgalomnak a nagyobb része átmenő forgalom, ami akadályozza a 
keresztező/fonódó helyi forgalmat. A helyzet kezelése, a helyi forgalom segítése érdekében szeretne a 
település a helyi utcák forgalmi rendjében változásokat foganatosítani. 
A helyi utcák reggeli keresztmetszeti forgalmának megállapításához a község forgalomszámlálást végzett, 
aminek az eredményét adatszolgáltatásként megkapta, ezt ismerteti. 
Az adatok alapján a József Attila utca a legnagyobb forgalmú helyi utca, az iskolakezdés idősávjában 
megduplázódó forgalommal. Ugyanebben az időszakban a Petőfi Sándor utca a második, amely utca 
forgalma ekkor, negyedórás bontásban, a négyszeresére/ötszörösére nő. Mindkét utcában ezidőben 
viszonylag nagy a gyalogos forgalom is. A forgalom abszolút értelemben nem magas, a legerősebb órában, 
a legterheltebb utcában sem éri el a Kossuth Lajos út forgalmának a felét sem. Ha viszont figyelembe 
vesszük, hogy ezek az utcák jellemzően nagyon keskenyek, többnyire járda nélküli, vegyeshasználatú 
burkolattal, vagyis a lakópihenő övezetnek megfelelő jellemzőkkel, akkor a csúcsidejű legnagyobb 
forgalom közelít az ilyen utcákra javasolt maximális forgalom értékéhez (300 jármű óránként). 
A csúcsidőszaki helyi forgalom nagy része keresztezni, és/vagy fonódni is kényszerül a 11-es út 
forgalmával. Ebből a szempontból a balra nagyívű kanyarodás a legproblematikusabb. 
Bemutatja a jelenlegi forgalmi rendet a településközpont vonatkozásában. 
A kanyarodó forgalom felméréséhez kérdőíves kikérdezést alkalmazott, ismerteti ennek eredményét. 
Összesen 76 válasz érkezett. A feldolgozott válaszok alapján az utazásoknak kb. 30 %-a 
kerékpáros/gyalogos forgalom, a többi gyakorlatilag mind személygépkocsi forgalom. Az utazások 
többsége reggel 7.30-9.00 között történik. Délután ez az idősáv szélesedik, 15.00-17.00 közé esik. A 
délutáni utazásoknak mintegy 15 %-a ebédidőben történik. 
Az utazások irányát tekintve az iskolai forgalom túlnyomó része a Kossuth Lajos úton érkezik, illetve 
távozik. A főútról érkező forgalomnak kicsit nagyobb része fordul a Petőfi Sándor utcába (talán mert a 
József Attila utca más forgalommal jobban leterhelt), de a távozó forgalom esetében ez nagyjából 
kiegyenlítődik, mivel a Hegy utca/Hegyalja utca felől érkezők inkább a József Attila utcán távoznak. 
Jellemzően viszont az érkező útvonal azonos a távozó útvonallal. Ahogy a délutáni forgalom útvonala is 
jellemzően azonos a reggelivel. 
A kérdőívek kiértékelése alapján az iskolai forgalom nagyjából egyenlő arányban oszlik meg a József Attila 
és a Petőfi Sándor utcák, valamint a visegrádi és szentendrei irány között. Ezért, ha a két kétirányú utcából 
egy egyirányú utcapárt csinálunk, a forgalmi terhelés abszolút értelemben nem fog változni. 
Egyirányúsítás esetén meg kell találni az utcapárt, jellemzően jobbra iránnyal. 
Mindezek alapján három egyirányúsítási alapváltozat javasolható. 
Piros változat: A József Attila, illetve a Petőfi Sándor utcák egyirányú utcapárrá válna, József Attila utcán 
felfelé – Hegyalja utcán át – Petőfi Sándor utcán pedig a főút felé. Az iskola/óvoda jól megközelíthető, a 
Hegy utca/Hegyalja utcák felől érkező forgalom számára a mai állapothoz képest kis kerülőt jelent. Ez a 
legkézenfekvőbb. Kiegészítő javaslata az Óvoda utca egyirányúsítása, de ez elhagyható. 
Világoskék változat: A József Attila, illetve a Petőfi Sándor utcák egyirányú utcapárrá válnak fordított 
irányban, tehát a főút felől a Petőfi Sándor utca felfelé. Az iskola/óvoda jól megközelíthető, a Hegy 
utca/Hegyalja utcák felől érkező forgalom nincs akadályozva. 
Lila változat: A József Attila, illetve a Petőfi Sándor utcák egyirányú utcákká válnak, mindkettő egyformán 
a főút irányából. Ezt a verziót az iskolába és az óvodába menő forgalom megosztása indukálta. 
Kapcsolódó beavatkozásként, segítendő a területet elhagyó forgalmat, az Óvoda utca is egyirányúvá válna. 
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Az iskola/óvoda jól megközelíthető, a Hegy utca/Hegyalja utcák felől érkező forgalom kerülőre van 
kényszerítve, a Hegyalja utca forgalma növekedhet. 
Megérti azt a reakciót is, hogy maradjon minden a jelenlegi forgalmi rend szerint, ugyanis kényszerítő 
körülmény a forgalmi adatok alapján nem áll fenn az egyirányúsításra. Felmerült a parkolás szabályozása 
is egyirányúsítás esetén, de a reakciók etekintetben is abba mutattak, hogy ez áthidalható. 
 
Schuszter Gergely: Hozzáteszi, hogy az elmúlt 10 év alatt 70 %-kal emelkedett a gépjárművek száma a 
településen. Félelme az egyirányúsítás kapcsán a sebesség növekedése. 
 
Rácz Balázs: Hasznos tanulmány született, köszöni a megfogalmazott javaslatokat. Ugyanakkor saját 
tapasztalata az, hogy nincs jelentős torlódás még a reggeli csúcs idején sem, kb. 1 perc pluszt jelent. Erre 
tekintettel véleménye szerint megfelelő lehet a jelenlegi forgalmi rend. Az egyirányúsítás bevezetése esetén 
vélhetően nagyobb sebesség alakul ki, ezért forgalomlassító intézkedések is vizsgálandók. A forgalmat a 
parkoló gépjárművek meg tudják nehezíteni, ennek szabályozása sokat segíthet a közlekedésben. 
 
Heckenast Judit: A parkolás korlátozására van lehetőség, akár meghatározott időszakra is, ezt tudja 
javasolni. 
 
Schuszter Gergely: Reggelente jelentős számú a kerékpárral iskolába érkező gyermek, kb. 1/3-a a 
létszámnak. A parkoló gépjárművekre lehet hatni: nyári időszakban a felfestés és a tájékoztató táblák 
kihelyezése eredményes volt. 
 
Rokfalusy Balázs: Hajlik a jelenlegi rend megtartására, gondot a reggeli csúcs, ill. a nyári 6-8 hétvége 
parkoló autói adják, egyébként nem vészes a helyzet. Kiegészítő javaslata: annak megvizsgálása, hogy a 
Patak utca két nyomtávján a jelenlegi két irányú forgalom esetében indokolt-e az egyirányúsítás. 
 
Heckenast Judit: A Patak utcát is megvizsgálta, az első visszafordítóig szakmailag indokoltnak tartaná a 
két ág egyirányúsítását, a parkolás biztonságos kezelése mellett. 
 
Spanisberger Anna: A patak utca esetében az irányokat fordítva tenné: a Béke utcai ágon felfelé, a 
Visegrád felé esőn pedig a 11-es út irányában lefelé a buszmegálló közelsége miatt, a kikanyarodás 
biztonságos lehetősége érdekében. 
 
Schuszter Gergely: Erre a szakaszra szakmai kiegészítést kér javaslattal együtt. 
 
Dr. Hidas András: A Patak és az Ady Endre utca esetében az előző Képviselő-testület előtt már szó 
volt egyirányúsításról, parázs vita alakult ki. 
 
Rokfalusy Balázs: Más területeket át tudna-e tekinteni, ahol indokolt lehet a beavatkozás? A tanulmány 
esetében a kék verzió volt a leginkább támogatott az Óvoda utca nélkül. Teszt jelleggel van-e mód ezt 
kipróbálni? 
 
Heckenast Judit: A tapasztalatokat le kell szűrni, nagyobb volumen esetében képzelhető el. Falusi 
környezetben a beavatkozást máshol nem támogatná, a gócpontokra kell megoldás, másutt nem 
szükséges a változtatás. 
 
Balogh Arnó: A Strand utca időszakos problémáját vizsgálat alá venné még, a Hajó utcával együtt, itt a 
parkolás miatti forgalmi rend, lehetőségek vizsgálata indokolt lehet. 
 
Schuszter Gergely: A strand körüli parkolás és a buszforduló helyzete külön vizsgálat tárgya lehet, új 
önálló szerződés keretében. Rendezettségben lehetne előrelépést elérni. 
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Rokfalusy Balázs: A Kisoroszi révnél, vagy Visegrád területén lehetne a buszforduló, ez korábban 
felmerült. Meglátása szerint a Béke utca, Óvoda utca közti szakasz kritikus még. 
 
Schuszter Gergely: Egyelőre nem lépne, nem változtatna a József Attila utca és a Petőfi Sándor utca 
útvonalat érintően, a Patak utcára várunk akkor egy szakmai javaslatot még, ill. egy ajánlatot kérünk a 
strand – parkolás – buszforduló vonatkozásában. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

61/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a József Attila – Hegyalja utca – Petőfi Sándor utca forgalmi rendje változatlan marad; 
2. felkéri a Heckenast & Heckenast Bt.-t, hogy a Patak utca Kossuth Lajos úttól az első hídig tartó 

szakaszán az egyirányúsítás lehetőségét vizsgálja meg; 
3. ajánlatot kér a Heckenast & Heckenast Bt.-től a parkolási helyzet javítására forgalomszabályozási 

lehetőségek vizsgálatára (Strand utca, Hajó utca). 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Pásztor Andrea: A döntés következtében a József Attila utcában előforduló parkolási anomáliák 
megmaradnak, nagy kérdés, hogyan lehet vagy sem várakozni, megállni. 
 
Schuszter Gergely: A KRESZ-t minden közlekedésben részt vevőnek be kell tartania. 
 
Rokfalusy Balázs: A 11-es út páratlan oldalán az előkertekből lehetne még parkolóhelyeket kialakítani 
az orvosi rendelőhöz, gyógyszertárhoz. 
 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról 
 

Dr. Németh József: Részletesen ismerteti a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. A 
költségvetési bevételek 2020. június 30-ig 72,2 %-ban teljesültek. A kiadások 25,9 %-on álltak 
időarányosan félévkor. Kiemelendő, hogy a bevételek közül a helyi adók teljesítése félévkor az elvárt 
bevételhez viszonyítva 41,9 %-on áll. Ebben az évben a járványhelyzet miatt a központi költségvetés 
elvonta a gépjárműadó 40%-át is, és az idegenforgalmi adónál és az iparűzési adónál is jelentős csökkenés 
várható. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

62/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi 
költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: A 2020. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2020. június 
30-ai állapotnak megfelelően) 
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Dr. Németh József: A rendelet-módosítás a 2020. június 30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek 
átvezetése (intézmény-finanszírozás, előirányzatok közötti átvezetések) történt 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 12/2020. (IX. 21.) 

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

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. napirendi pont: Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére pályázat benyújtása 
 
Schuszter Gergely: A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati felhívást tett közzé strandok fejlesztésére 
Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem keretében. Támogatás min. összege 5m Ft, max. 
összege: 30m Ft. Támogatási intenzitás: 100%. Felsorolja a pályázható tevékenységek körét. 
 
Dr. Németh József: 2019. év végén volt egy igényfelmérés, melyre adatlap kitöltésével válaszolt az 
Önkormányzat. Ez egyedi megkeresés volt, mely tartaléklistára került a tavasszal kapott tájékoztatás 
szerint. Jelenleg egy pályázati felhívás van napirenden. A pályázati dokumentációhoz szükséges tervező 
által készített műszaki leírás, tervezői költségbecslés, helyszínrajz. Amennyiben a Képviselő-testület arról 
dönt, hogy kerüljön benyújtásra pályázat, akkor tervezőt kell megbízni a műszaki dokumentáció 
összeállítására. 
 
Schuszter Gergely: Azért hoztuk ide ezt a témát, hogy állást foglaljon a Képviselő-testület a pályázaton 
való indulásról. 
 
Pásztor Andrea: Támogatja a pályázaton való indulást. 
 
Rokfalusy Balázs: Szintén támogatja, főleg a 100 %-os intenzitás okán. Nagymaroson és Verőcén volt 
ilyen pályázaton nyert támogatásból felújítás. Nagy előrelépést tapasztalt, játszótér kialakítása történt meg, 
öltözők, tájékoztató táblák, járdák kiépítése. A vizes blokk építése esetében kiváltásra kerülne a jelenleg 
használt, vagy az kerülne felújításra? 
 
Schuszter Gergely: Ez tervezői kérdés, koncepciókat vázoljanak fel, ennek a helyét kell megtalálni. 
 
Dr. Németh József: Az előterjesztésben felsoroltuk azokat a tevékenységeket, amelyre pályázni lehet, 
ebben játszótér nem szerepel. Beadási határidő: szeptember 30-a, a megvalósítás határideje: május 31. 
 
Schuszter Gergely: A közvilágítás kérdése kapcsán kértünk ajánlatot már korszerűsítésre, napelemes 
közvilágítási oszlop és lámpatest felállítására. 
 
Dr. Hidas András: Stratégiai program hiánya van, ezért nem tud jó szívvel állást foglalni. Akarjuk ezt a 
strandot, vagy elhanyagoljuk? Ez számára nem eldöntött, messzebbről nézné ezt a kérdést, főleg úgy, 
hogy úgy javítanánk a színvonalát, hogy a családias légkör megmaradjon, ne emelkedjen a látogatói szám. 
Egy szint normalizálásához kapcsolódó pályázatot el tud képzelni. Korábban sok opció felmerült a strand 
kapcsán, a parkolás kérdése is folyamatosan téma. 
 
Dr. Németh József: A pályázható összeg min. 5m Ft, max. 30m Ft. A pályázati felhívásban megjelenő 
pályázható tevékenységek köre részletesen kifejtett, pontos keretet ad a lehetőségeknek. Az 
Önkormányzat 2019. év végén újabb 10 éves időszakra szóló szerződést kötött a KDV-VIZIG-gel a 
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pataktól a pékségig tartó területre vonatkozóan, ebben a strand üzemeltetése is beleesik, tehát ez egy 
világos irány és szándék kifejezése annak, hogy a stranddal foglalkozni kell. 
 
Spanisberger Anna: A szép Dunapart hol teher, hol áldás. Nem lehet kizárni a strandolókat, viszont 
ezzel a lehetőséggel (pl. vizesblokk felújítás, létesítés vagy bejárat és pénztár kialakítása) élve, és valamilyen 
sorompós megoldással a parkolás fizetővé tehető, az bizonyos anomáliákat orvosolni tudna. A strand 
szép, jó adottságú, vonzza az embereket. Rendezettséget kell elérni itt. Adna esélyt ennek a pályázatnak. 
 
Schuszter Gergely: Olyan területeket céloznánk meg, amelyek megvannak, de fejlesztésre szorulnak. A 
nagyobb volumenű tételekhez, forgalom szabályozásához több időt kell adni. Mindenhová el fogunk 
jutni, az iskolában rendezett állapotot sikerült kialakítani, az óvoda esetében is közel a megvalósítás, aztán 
tudunk tovább lépni. 
 
Dr. Hidas András: Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy egy pályázattal nem oldódik meg 
minden a strand körül. 
 
Schuszter Gergely: Természetesen, ezen a jövőben dolgozni kell még, de erre kellő időt kell adni. 
 
Rokfalusy Balázs: Kerítés, fizető vagy nem fizető parkoló kérdése kapcsán jelzi, hogy más településen 
látott megoldást arra, hogy karszalagos megoldást vezettek be, mellyel szabályozták a helyiek, vendég 
látogatók, ill. a csak átmenő kerékpáros forgalomban rész vevő személyek mozgását. Természetesen kell 
egy ember arra, aki ezt ellenőrzi is. 
 
Rácz Balázs: Azzal ért egyet, hogy a jelenlegi infrastruktúra felújítása, modernizálása legyen a pályázati 
cél. Az egész strand komplex átgondolását ez nem írja felül, a sorompós megoldás nem feltétlenül 
alkalmazható itt. A terület rendezéséhez több idő és párbeszéd kell, az előző ciklusban más volt a prioritás, 
de a jövőben már sorra kerülhet ez a terület is. 
 
Schuszter Gergely: A részletek kidolgozása után rendkívüli ülésen találkozunk a témában. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

63/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

 a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott Strandfejlesztés pályázaton indul és 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására; 

 felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése 

céljából tervezői ajánlat bekérésére és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása utáni megbízási 

szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Települési gazdaságfejlesztési stratégia 
 
Schuszter Gergely: A képviselői felvetések alapján megkereste az Önkormányzat azt a céget, mely öt 
évvel ezelőtt a stratégiát készítette. Ismerteti a kapott ajánlatot. 
 
Pásztor Andrea: Van-e valamilyen előírt formája, tartalmi kötöttsége ennek? 
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Schuszter Gergely: Nincs ilyen. A vonatkozó jogi előírás annyi, hogy a Képviselő-testület az alakuló 
ülést követő 6 hónapon belül öt éves gazdasági programot fogad el. Ez a veszélyhelyzeti időszakban 
elkészült és megküldésre került. A most szóban forgó fejlesztési stratégia egy bővebb anyag, szerteágazó, 
az előző a cég által ajánlott formában készül, saját felhasználásra. 
 
Rokfalusy Balázs: Támogatja ennek az elkészítését. Elsősorban nem is gazdasági stratégia ez, sokkal 
több rétű annál. 
 
Dr. Hidas András: Kvázi házi áldásként a falon kellen ennek lógnia, és a döntéshozatalkor mindig 
elővenni, nyomon követni. Az előző ciklusban is támogatta ennek megalkotását, módszertant ad a 
képviselők számára. Viszont az előzőt nem igazán használták, emiatt erősödő hiányérzete van. Nem 
biztos, hogy ugyanolyan formában rendelné meg, saját munkát kellene beletenni, sokkal nagyobb 
mértékben. Nézzük meg a meglévőt, mi valósult meg az elmúlt öt évben. Másképp lát sok mindent 
jelenleg, mint évekkel ezelőtt. Nem fogják helyettünk külső szereplők összeállítani ezt a fejlesztési 
stratégiát. 
 
Schuszter Gergely: A külső résztvevőt nem javasolja elhagyni, szükségesnek tartja a mentorálást, a kívül 
álló szakember közreműködését. 
 
Rokfalusy Balázs: A cég által van egy külső hozzáadott érték, ez fontos, nemcsak a saját nézőpont 
érvényesül. De a mentorálásuk mellett a képviselő-testületi, bizottsági aktív részvétel sem hagyható ki. 
Van sok olyan téma, ami alapos átgondolást igényel. A meglévő dokumentum áttanulmányozását 
mindenkinek javasolja. Elkészülését követően pedig éves nyomon követést tart indokoltnak. 
 
Rácz Balázs: Fontos, hogy legyen stratégia, ez az élet minden területére igaz, így az önkormányzati 
szférára is, mit szeretnénk fejleszteni, mi a prioritás. A már megvalósult területek helyébe jöhetnek az 
újak, ezért fontos a dokumentum. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

64/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 
gazdaságfejlesztési stratégia elkészítésére a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.-től (1028 Budapest, 
Szabadság u. 29.) kapott 1.250.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

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

 
 
7. napirendi pont: A dunabogdany.hu honlap fejlesztése 
 
Dr. Németh József: Korábbi üléseken volt javaslat a honlap fejlesztésére. Megtörtént az árajánlatok 
bekérése, célzottan. Mindhárom cég esetében van referencia: Balatonkenese, Pócsmegyer, Budakalász. 
Részletesen ismerteti a beérkezett ajánlatokat, mely honlap-fejlesztésre és üzemeltetésre (tartalom 
feltöltésre stb.) irányul. 
Modern külső, felhasználóbarát felület kialakítása a cél, mely okos eszközökön is elérhető. 
 
Pásztor Andrea: Javasolja, hogy a rendszergazda is tekintse át az ajánlatokat szakmai oldalról. 
 
Dr. Hidas András: Mi indokolja ezt? 
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Dr. Németh József: A honlap 2012. évben készült, a megszűnő Dunakanyar-Pilisi Többcélú Kistérségi 
Társulás készítette el, a tartalom feltöltés önkormányzati, hivatali körben maradt. A költségvetés 
elkészítése során merült fel ez a kérdés. A jelenlegi honlap megújításra érett. 
 
Rokfalusy Balázs: Kéri a döntés elhalasztását a referenciák áttekintése érdekében. Egy honlap nem rövid 
időre készül, a forma és a tartalom is átgondolandó. Felveti a képviselők számára a testületi anyagok 
honlapon keresztül történő megküldésének kialakítását is, egy zárt rendszeren keresztül. 
 
Dr. Németh József: Döntéshozatalra nincsen szükség, az árajánlatok itt vannak, még van tisztázásra 
szoruló kérdés, viszont az árajánlatok szeptember 30-ig érvényesek, ezért reagálni kell. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárta. 
 
 
8. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv 
 
Dr. Németh József: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § előírásai szerint a 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra ún. gördülő fejlesztési 
tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervét a közszolgáltató Fővárosi 
Vízművek Zrt. (FV) elkészítette. A tervet szeptember 30-ig kell megküldeni a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére. Az FV által előkészített, 2021-20335. közötti időszakra 
szóló GFT felújítási és pótlási terv vonatkozásában a forrás a bérleti-üzemeltetési szerződésben 
jóváhagyott használati díj mértéke lehet, melyet teljes egészében a víziközmű-vagyon felújítására és 
pótlására kell fordítani. 
Az FV mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési tapasztalatok alapján összeállította a 
beruházási feladatokra vonatkozó javaslatát is. A javaslatot figyelembe véve összeállítottuk a 2021-2035. 
évi időszakra vonatkozó beruházási tervet. A terv a rövid (1 év), a közép (2-5 év) és a hosszú (6-15 év) 
távon megvalósítandó elképzeléseket tartalmazza az ivóvízellátó-, valamint a szennyvízelvezető 
rendszerekre elkülönítetten becsült költségekkel és műszaki indokolással. Ez utóbbit az Önkormányzat, 
mint ellátásért felelős nyújtja be a MEKH részére. 
 
Rokfalusy Balázs: A Kőbánya utcában hol van szükség vezeték kiváltásra? 
 
Schuszter Gergely: Az Ohács-ház és a JEKA-ház vonalában magántelkeken halad a szennyvíz-hálózat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

65/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Fővárosi Vízművek Zrt. által Dunabogdány ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és 
rendszerére készített, a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervet azzal 
a feltétellel hagyja jóvá, hogy abban ágazatonként csak a bérleti díj éves mértékének erejéig 
szerepelhet beruházás. 

2. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Dunabogdány ivóvízellátó, valamint 
szennyvízelvezető rendszerére készített, a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó beruházási 
terv javaslatot. 

3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a Beruházási terv 
és kapcsolódó egyéb iratok aláírására, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz történő megküldésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont: Útjavítási munkálatok 
 
Schuszter Gergely: Két útszakasz esetében szükség van útjavításra. Az egyik a Kutyahegyi út az S kanyar 
után a vízmű-medencék vonalában kb. 70 méter hosszú szakasz szinte járhatatlan, a másik pedig a 
Kálvária fölött 100-150 méter hosszú szakasz, 3-3,5 méter szélességben. Itt meleg aszfalttal történő javítás 
szükséges 4-5 cm vastagságban, ami nagyságrendileg 5-6 M Ft-ot tesz ki. 
 
Balogh Arnó: az Ipartelepi út belterületi szakasza is járhatatlan, gyors beavatkozást igényel. 
 
Schuszter Gergely: Itt a fő problémát a vízelvezetés hiánya okozza, ezért ezt a szakaszt először 
terveztetni szükséges. 
 
Spanisberger Anna: A Cseresznyés utca első szakaszán felgyűrődött aszfalt javításra szorul, leér az autó 
alja. 
 
Dr. Hidas András: Ezek nem egyik napról a másikra tönkrement útszakaszok. Érdemes lenne távlati 
tervet, fontossági sorrendet összeállítani. 
 
Schuszter Gergely: A kérés alapján végig nézzük valamennyi utcát és készítünk egy tervjavaslatot a 
döntés előtt. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a döntéshozatalt megelőzően készüljön egy tervjavaslat 
fontossági sorrend szerint. 
 
 
10. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelű – típusát, az egyik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére igényelhető, a másik pedig a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiataloknak szól. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5., pályázati tájékoztató a 
Hivatalban megtalálható, de az interneten is elérhető. Beadni az erre rendszeresített internetes felületen 
kell. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

66/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 dönt arról, hogy csatlakozik a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, 

 felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus 
adatbázis használatáról” c. dokumentumot. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő azonnal 

 
 

67/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát módosítja a 
következők szerint: 

„(5) A szociális rászorultság szempontjai: 
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A pályázó akkor jogosult ösztöndíj támogatásra, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.” 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Köszöntés nem volt, a koronavírus járvány miatt ez veszélyt jelentene a felköszöntött személyekre. 
 
 
12. napirendi pont: Egyebek 
 
a) A 2536/11 hrsz.-ú ingatlan úttá történő átminősítése 
 
Dr. Németh József: A Fácános utca egy szakasza az ingatlan-nyilvántartásban kivett beépítetlen 
területként szerepel. Ennek tényleges állapothoz igazodó rendezése érdekében a Képviselő-testület 
döntése az átminősítésről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

68/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. A Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2536/11 hrsz.-ú 1.6377 m2 területű ingatlant – a 
térképi állapot szerint, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati 
rendelettel és az annak mellékletét képező Szabályozási tervvel összhangban – kivett beépítetlen 
területből kivett helyi közúttá átminősíti. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2536/11 
hrsz.-ú 1.6377 m2 területű ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában 
szerepel, és a forgalomképtelen törzsvagyonában marad a helyi közúttá történő átminősítés 
ingatlan-nyilvántartási átvezetése után is. 
 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vállalja a 2536/11 hrsz.-ú helyi közúttá átminősített ingatlan működtetését, kezelését és 
fenntartását. 
 

4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
arra, hogy a PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11. hatóságnál intézkedjen az 
átminősítés átvezetése és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtétele iránt. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmet, mely egy ingatlan villamos energia ellátásának 
kiépítésére irányul. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
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69/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 2020 hrsz.-ú kivett közút ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Kutyahegyi út 4. (1347/2 hrsz.) számú ingatlan 
villamos energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű 
kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-20/990 – (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) Árpád kert rendezése 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmet. A kocsmához tartozó kerthelyiség és parkoló az 
útterülethez tartozik. Ennek leválasztása indokolt, ennek megtörténte után az üzemeltető tulajdonossal 
az esetleges adásvétel, a terület használatának rendezése kérdésében lehet tárgyalni. Jelenleg ez 
forgalomképtelen, mivel közterületként nyilvántartott. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

70/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány 1249 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában telekalakítást 
kezdeményez a következők szerint: 

- Az ingatlanból – a tényleges állapotnak megfelelően – 71 m2 területrész önálló helyrajzi 
számon, kivett beépítetlen területként kerül kialakításra, változatlan tulajdonosi jogállással. 

- Az Önkormányzat a telekalakítást követően kialakuló 1249/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 
megnevezésű 71 m2 nagyságú ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja. 

 

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

 
d) Rokfalusy Balázs kérdése 
 
Rokfalusy Balázs: Kérdése van, képviselői e-mailek kezelésére mi vonatkozik? Pl. a közösségi 
együttélésről szóló kiadvány létrehozását kezdeményezte korábban, több levelet is írt ennek kapcsán, 
utolsó levelét ebben a körben 2020. június 26-án írta, melyre válasz nem érkezett. Mi az eljárásrend, helyes 
formátum ilyen esetekben? Több személy is foglakozott ezzel a Hivatalban, személy szerint ő is, hogyan 
áll ez a régóta húzódó kiadvány? Van-e esély arra, hogy 2021. évre megjelenjen? 
 
Schuszter Gergely: Ez a kiadvány nála van, kb. 2 hónapja, előszót kell írnia hozzá. Itt eljárási probléma 
nincsen. Nyomdába adás előtt még lesz lehetőség az áttekintésre. 
 
Dr. Németh József: A kiadvány nyersanyaga összeállt, még egyszer mindenképpen végi kell nézni. 
Eljárásrendi részhez kapcsolódva jelzi, hogy az e-papíron keresztül a közigazgatási ügyek intézhetők, az 
Önkormányzat SZMSZ-e a Képviselő-testület működése, üléseinek rendje, ott indítványok, kérdések 
megtételének szabályait rögzíti. a Hivatal és a képviselők közötti egyeztetés telefonon, e-mailen, 
személyesen történhet. A válasz elmaradása nem azt jelenti, hogy nem történik az ügy intézése. 
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Rokfalusy Balázs: Van még két hasonló e-mailes megkeresés: június 9-én a mosoda köré telepített 
véderdő, és június 10-én víziközmű gerinc vezeték magáningatlanon. 
 
Dr. Németh József: Erről a két témáról volt szó, a Fővárosi Vízművektől is érkezett válasz a második 
esetében. Képviselői kérdések esetében továbbra is járható az e-mailes út. 
 
Dr. Hidas András: Csatlakozna egy témával: tavaly novemberben kaptunk zárt ülésen tájékoztatót a 
vizes ügyeink kérdésében az Önkormányzat jogi lehetőségeiről és kötelezettségeiről, ebben a témában 
szükségesnek tart egy közzé tehető kommunikáció, nyilakozat megírását. 
 
Dr. Németh József: Ezt az ügyvéd úrral rendezzük. 
 
Rokfalusy Balázs: Fontos lenne egy ilyen dokumentum, hogy van vagy nincs jogi lépésre szükség 
önkormányzati részről. 
 
e) Pásztor Andrea bejelentése Tegyünk Dunabogdányért mozgalom megalakításáról 
 
Pásztor Andrea: Bejelenti a Tegyünk Dunabogdányért (TED) mozgalom kezdeményezés, csoport 
létrejöttét. Célja az erre nyitott lakosok aktivizálása, összefogása a falu szépítésének érdekében. Főleg 
olyan akciók megvalósítása a cél, ahol a közösségi összefogás az elsődleges. Ezen a néven egy facebook-
csoport indul, ennek segítségével jól lehet kommunikálni. Építő jellegű mozgalom létrehozása a szándéka. 
Első körben gyűjtik az ötleteket, javaslatokat, észrevételeket, majd ezekből konkrét intézkedések, tervek 
kerülnek összeállításra, hogy ezekből mit lehet megvalósítani, milyen formában, ki mit tud hozzáadni, 
milyen támogatással. Optimista ezzel kapcsolatban, és reméli, hogy sokan gondolkodnak hasonlóan, 
hiszen ez közös érdek, és mindenki tud tenni valamit. 
Felajánlásokból fog működni. A saját képviselő tiszteletdíját felajánlja a csoport céljainak megvalósítására. 
 
 
13. napirendi pont: A Dunabogdány SE támogatási kérelme 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a támogatási kérelmet. Az Egyesület bajnokságokban vesz részt, működése 
finanszírozásának elmaradása esetén kizárás lehet a következmény. 
 
Molnár Balázs: Bemutatja az Egyesület csapatait: U7, U9, U11, U13, U15, felnőtt és öregfiúk korosztály 
versenyez Bozsik-programos, ill. korosztályos bajnokságokban. 
 
Dr. Hidas András: Kivenné a civil pályázati rendszerből, a működését át kellene tekinteni, hiszen 
önkormányzati „feladat-ellátó” tulajdonképpen. Szerencsés lenne ezért a szétválasztás. Mindenesetre 
támogatni kell. 
 
Schuszter Gergely: Várja a bizottsági javaslatot a civil pályázati rendszer átalakítására. 
 
Rokfalusy Balázs: A civil pályázat átgondolásra szorul, mivel önkormányzati feladatellátás van. Emellett 
jó lenne látni, hogy mihez adjuk a támogatást, mennyi az Egyesület költségvetése, egyéb bevételei hogyan 
alakulnak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

71/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi 
támogatást nyújt a Dunabogdányi Sport Egyesület (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 4.) részére 
900.000,- Ft összegben. A támogatás célja: az Egyesület működési költségeihez való 
hozzájárulás. 
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A támogatás fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

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

 
Schuszter Gergely: A másik téma itt a gépjármű beszerzés ügye. A kb. 30 éves Mercedes Feuer 
kiváltására szükség van, azzal gyermekek szállítása már biztonságosan nem lehetséges. Ezért javaslata az, 
hogy a Tanuszodát igénybe vevő gyermekek és a Dunabogdányi Sport Egyesületben sportolók szállítására 
az Önkormányzat vásároljon egy jó állapotban lévő használt Fiat Scudo 9 személyes gépjárművet, mely 
kerüljön egyúttal a Sport Egyesület kezelésébe, üzemeltetésébe. 
 
Molnár Balázs: Szükség lenne egy 9 fős buszra, mivel van olyan – főleg a gyermekek esetében – hogy 
elég a 9 személyes busz. Tanuszodai szállítás esetében meg épp fordított a helyzet: kicsi a 18 személyes, 
és kell mellé még egy jármű, eddig ez a régi Feuer volt. 
 
Rokfalusy Balázs: Támogatja a beszerzést a gyermekek miatt, ismerve a régi Feuert, de ezt is a 
programba kellene illeszteni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

72/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat megvásárolja Kiss Andortól (2022 Tahitótfalu, Viola u. 13.) a tulajdonát képező 
KWA-537 forgalmi rendszámú Fiat Scudo típusú 9 személyes gépjárművet 2.750.000 Ft 
vételárért. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat az 1. pontban írt gépjárművet az adásvételi szerződés megkötését követően 
üzemben tartásra átadja a Dunabogdányi Sport Egyesület (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
4.) részére. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű adásvételi szerződés, és az 

üzembentartói 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 22:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


