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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 12-én 
a Művelődési Ház nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
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 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a helyi adóztatásról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Karácsonyi díszvilágítás 
Előterjesztő: Pásztor Andrea elnök 

 

5. A közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Németh József  jegyző 

 

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

 

7. A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány támogatási kérelme, és az alapítói jogok átvétele 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

9. Fakivágás megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Koronavírus járvány helyzet, intézkedési javaslatok 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

13. Javaslat Dunabogdány nagyközségi cím használatára 
Előterjesztő: Rokfalusy Balázs képviselő 

 

14. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

15. Erzsébet királyné úttal kapcsolatos ügyek 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

16. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Repárszkyné Elter Anikó adóügyi ügyintézőt, majd megadja neki a szót. 
 
Repárszkyné Elter Anikó: Tájékoztatást ad adónemenként a helyi adóztatásról, a 2020. évben eddig 
befolyt helyi adó összegéről, a korábbi években befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi 
előirányzat 145.000 eFt volt, 2020. szeptember 30. napjáig 129.008 eFt teljesült. 2020-ban a beszedett 
gépjárműadó 100 %-ban a Magyar Államkincstár felé kerül továbbutalásra. Ez nagyságrendileg 10.000 
eFt bevételkiesést jelent. 
 
Schuszter Gergely: Látható, hogy a költségvetési előirányzatok teljesülni fognak év végéig, a 
gépjárműadó kivételével (elvonás miatt). Igazából nagy összegű kiadás nem volt, a fejlesztési keret nagy 
része benn maradt, így jelentős maradvány vihető át 2021. évre a biztonságos működés érdekében. 
Köszönetét fejezi ki a fegyelmezett adófizetői magatartás kapcsán a járvány és a hatásai, gazdasági 
visszaesés ellenére is. 
 
 
2. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
Dr. Németh József: A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. 
évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyező rendelkezése módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényt, ezzel kivette a helyi adóztatás hatálya alól a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozókat. Ennek következtében a helyi adókról szóló rendeletben a reklámhordozók 
építményadójáról szóló rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (X. 14.) 

önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Rudolfné Gräff Máriát, majd megadja neki a szót. 
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Rudolfné Gräff Mária: A Kft. – gazdálkodását tekintve – az elmúlt évben is közszolgáltató tevékenységet 
végzett, így fő tevékenységei: a sportlétesítmények üzemeltetése, valamint közterület-fenntartás, 
település-üzemeltetés volt, ill. a község kommunális hulladékgyűjtése kapcsán adatszolgáltatás közvetített 
szolgáltatásként.  
A létszám 2019. évben 10 fő volt. A Kft. pénzügyi helyzete stabil. Követelésállománya vevőkövetelésből 
tevődik össze, ami nagy részben a korábbi években a lakosság felé teljesített hulladékszállítási 
szolgáltatásból ered. A sportcsarnok működtetésének közvetlen költségei 3.634 eFt-ot tettek ki. A 
csarnok bevételei 5.572 eFt-ot tettek ki, előző évben ez 4349 e Ft volt. A tanuszoda éves bevétele 6.110 
eFt, ez az előző évben 6618 eFt volt. A COVID 19 vírus negatív hatással lesz a csarnok és az uszoda 
2020. évi árbevételére. 
Ismerteti az eredménykimutatás fő számait és a független könyvvizsgálói jelentést. 
 
Dr. Hidas András: A 2.6.1. pont egyéb bevétel növekedés miből ered? 
 
Rudolfné Gräff Mária: Azon a soron az Önkormányzattól átadott pénzeszköz szerepel. 
 
Rokfalusy Balázs: Tolmácsolja képviselőtársa e-mailen megfogalmazott kérdést, melyhez csatlakozva 
kérdezi, hogy az az összeg(büntetés), mely az illegális vízbekötéseknél lett kiszabva, ez a pénz hol 
szerepel? Hol van elköltségelve, feltüntetve? 
 
Rudolfné Gräff Mária: Ez nem a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. bevétele, a Kft. 
nem közszolgáltató. A kérdésben megfogalmazott tétel a víziközmű szolgáltatónál jelentkezik, ez pedig 
2017. január 1-e óta a Fővárosi Vízművek Zrt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

76/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2019. évi beszámolóját 63.816 eFt mérlegfőösszeggel, 32.268 eFt saját tőkével és 2.173 eFt mérleg 
szerinti eredménnyel. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Kft. értesítése azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Karácsonyi díszvilágítás 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Jánosnét és Spanisberger Bettát, akik egy felajánlással érkeztek, majd 
megadja nekik a szót. 
 
Pásztor Andrea: A karácsonyi díszítés témakörben véletlenül, de ugyanarra gondoltak egyidőben. Az 
egyik téma az önálló, civil kezdeményezésük egy betlehem felállítására. A másik pedig karácsonyi 
díszvilágítás telepítése. 
 
Herr Jánosné: Terveik szerint a posta melletti füves területen állítanának fel egy betlehemet, önerőből, 
saját költségen, két család felajánlásából, ez az anyagbeszerzést és a munkavégzést is jelenti. Látványtervet 
bemutat az építményről és a tervezett alakokról: klasszikus betlehemi jelenet, szentcsalád, pásztorok, 
háromkirályok, mely évről-évre bővíthető. 
Szeretnék december elején felállítani és január elején lebontani és elcsomagolni, a tárolást is vállalják. A 
területet bejárva a 11-es út felé átlósan tervezik a betlehem elhelyezését. 
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Ennek kapcsán az Önkormányzat közreműködését és segítségét kérik a terület igénybevételéhez, mivel a 
Magyar Posta tulajdonában áll, valamint segítséget kérnek a betlehem megvilágításának megoldása 
keretében az áramellátás biztosításában. 
Másik felajánlásuk a falu karácsonyfájának „örökbe fogadása”: díszítését vállalják, akár égősort is 
beszereznek hozzá. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki maga és a község nevében is a felajánláshoz. Idén készült egy 
koncepcióterv a településközpont területére, a szóban forgó részre szolid zöld sövényt terveztek, a 
betlehem évenkénti felállításának nincs akadálya ebből a szempontból. 
Az áramellátás nem gond, megoldható.  
Jelzi, hogy karácsonyfa felajánlás van már idénre, kérdés, hogy mikor kerüljenek ki az adventi-karácsonyi 
elemek? 
 
Herr Jánosné: Semmiképp sem egyszerre. A betlehem december első hetében kerülne felállításra, 
égősoros és külön reflektoros megvilágítással. a karácsonyfára december közepét, -e körüli időpontot 
javasol. 
 
Rácz Balázs: Régóta üres, használaton kívüli a terület, támogatja a projektet és köszönetét fejezi ki ő is 
a látványtervekért is. 
 
Dr. Hidas András: Szintén köszönetét fejezi ki a felajánlásért, egyúttal jelzi, hogy fél éves tiszteletdíját 
felajánlja a karácsonyfa beszerzéséhez (kivágás, szállítás stb.) 
 
Rokfalusy Balázs: A terület kapcsán van elérhetőség a Postához. Hosszú távon kulturált zöld felület 
alakul ki ezen a területen, de elfér a betlehem is. Felhívja a figyelmet arra, hogy van ott egy Telekom akna, 
mai szabadon kell hagyni. 
 
Herr Jánosné: Ez nem gond. Sok és időigényes előkészítő munkát igényel a megvalósítás, ezért kérik a 
közreműködést a posta irányába a terület használatának engedélyezése tekintetében. 
 
Schuszter Gergely: Ha a Képviselő-testület zöld lámpát ad, már holnap felkeresi az Önkormányzat a 
Magyar Postát. 
 
Pásztor Andrea: Ismerteti a karácsonyi díszvilágítás kialakítási javaslatát. Dunabogdány közterületeinek 
a díszítése a karácsonyi időszakban meglehetősen puritán. Tekintettel arra, hogy más települések évről 
évre egyre több és mutatósabb dekorációs elemekkel díszítik a köztereket, a különbség még szembe 
tűnőbb. A karácsonyi díszítés legmutatósabb eleme a villanyoszlopokra szerelt elemek felhelyezése lenne, 
amelyre kértünk ajánlatokat. A díszítő elemre érkezett alacsonyabb ajánlatot adó céggel bejártuk a fő utca 
érintett szakaszait és ők komplett ajánlatot adtak a fő utca egy szakaszának, valamint az Önkormányzat 
épületének és a karácsonyfa egységes világító díszítésére. 
Járulékos költségként jelentkezik az elemek felszerelése a közvilágítási oszlopokra. Erről egyelőre csak 
becsült költség áll rendelkezésre. 
A Strand utcától az önkormányzati buszmegállóig minden második oszlopra javasol egy oszlop 
motívumot, melynek mintája kiküldésre került, továbbá hasonló színben jégcsap füzért és a Hivatal 
épületének két ablakába hasonló motívumú elemet. A betlehemi kezdeményezéshez jól illeszkedik a 
karácsonyi díszvilágítás, hangulatos, több évre szóló beruházás lenne. A kapott árajánlatot ismerteti, 
10 %-os csökkentés elképzelhető a cégtől. Nagyságrendileg várhatóan 2.000.000 Ft (ÁFA-val növelt 
összeg) összegbe kerülne telepítéssel együtt. 
 
Rácz Balázs: Korábban szó volt már erről, elmaradásban vagyunk a többi településhez képest. Pontosan 
mit tartalmaz az ajánlat? 
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Pásztor Andrea: A motívum mintája kiküldésre került, bemutatja az ülésen is.Az ajánlat részletei a 
következők:  
Csillagcsoport oszlopdíszítő motívum  54.000,-Ft/db           10db      540.000,- 
Ablakdíszítő motívum   38.200,-Ft/db             2db        76.400,- 
Jégcsap függöny homlokzat hosszában  19.000,-Ft/db             6db      114.000,- 
Állított fenyőfa fényfüzér     6.100,-Ft/db             6db         36.600,- 
mindösszesen nettó:         767.000,-Ft 
 
Ehhez jön a felszerelés és az áramellátáshoz szükséges rákötés kiépítése. 
 
Dr. Hidas András: Ilyen és hasonló „apró pénzekből” nagy összegek is elköltésre kerülhetnek. Nem 
ellenzi eleve, a Polgármesteri Hivatal épülete és a karácsonyfa, ill. a betlehem világítását támogatja, de a 
10 közvilágítási oszlopra a motívumok beszerzését és felszerelését szegényesnek véli. Azt látja, hogy 
amelyik településen van ilye, ott végig felszerelik, de annyi forrásunk nincsen. Mindenesetre 
örvendetesnek tartja, hogy előre lépjünk ezen a téren. 
 
Spanisberger Anna: Nem szereti az oszlopvilágítást, a szép épületek sziluettjeit emelné ki, ami helyi 
adottság. 
 
Herr Jánosné: A látvány okoz problémát vagy az anyagi ráfordítás összege? El tudja képzelni, hogy a 
vállalkozókat megkeressék ebben az ügyben. 
 
Rokfalusy Balázs: Szép ötlet a sziluett, de magáningatlanokról van szó túlnyomó részben, ahol a 
tulajdonosok nélkül nem tudunk mit tenni. A kandeláber világítást támogatni tudja, virágosítás is ezen a 
szakaszon van. Felveti, hogy egy-két helyen keresztben az út felett is elhelyezhető lenne díszvilágítási 
motívum, ill. felveti a templom környékének bevonását. 
 
Pásztor Andrea: Ezek nem zárják ki egymást. Javaslata egy tervezett, hozzáértők által kitalált indítvány, 
ezek jól mutatnak, hangulatosak, összhangban vannak. 
 
Schuszter Gergely: Szavazást rendel el, ketté bontva a két témát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

77/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – köszönete kifejezése mellett – úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat támogatásáról biztosítja Herr Jánosné és Spanisberger Betta 
kezdeményezését és felajánlását a Posta melletti zöldterületen az adventi-karácsonyi időszakban egy 
szép betlehem felállítására, egyúttal az általuk kért segítséget a területhasználati hozzájárulás 
beszerzésében, ill. a betlehem megvilágításához a villamos energia biztosításában megadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az új, egységes karácsonyi világító dekoráció megvalósítása kapcsán több eltérő, ill. kiegészítő javaslat 
hangzott el, így a Képviselő-testület a döntéshozatalt elhalasztotta, megköszönve a képviselői előkészítő 
munkát, a döntéshozatalt megelőzően előzetesen még építész-tervezők véleményét kéri. 
 
 
5. napirendi pont: A közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról szóló rendelet megalkotása 
 
Dr. Németh József: Több szálon indult el ez a téma. egyrészt érkezett tavasszal egy kormányhivatali 
megkeresés, tájékoztató, ami felhívta az önkormányzatok figyelmét az időközben bekövetkezett törvényi 
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változásokra, mely alapján a helyi közművelődési rendeletek felülvizsgálata szükséges, másrészt a 
kulturális stratégia kérdése – a Kultpart kapcsán – stratégia megalkotása és a közművelődési rendelet 
áttekintése bizottsági szinten elindult. A bizottsági munka alapján, a törvényi változások figyelembe 
vételével készült el egy rendelettervezet, ami kiküldésre került. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásai 
alapján a jelenleg hatályban lévő, az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2000. (XII. 12.) 
számú rendeletet felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a közművelődési törvényben foglaltakkal való 
összhang megteremtése és a jogalkotásról szóló törvény előírásainak való megfelelés érdekében új 
rendelet megalkotása szükséges és indokolt, ez a bizottsági tárgyalások eredményeként tett javaslatot 
figyelembe veszi. 
Az új közművelődési rendelet tervezetét – annak megalkotását megelőzően – a Kult. tv. 83/A. § (1) 
bekezdése értelmében egyeztetni kell a települési német nemzetiségi önkormányzattal. Ezért a mai ülésen 
a rendelet elfogadásáról még nem tud dönteni a Képviselő-testület. 
A korábbi rendeletből a hosszú bevezető, indokolás jellegű rendelkezések nem lehetnek rendelet tárgyai, 
ami célként megfogalmazható, az megjelenik az új rendelettervezetben, továbbá amit magasabb szintű 
jogszabály szabályoz, azt a rendelet nem tartalmazhatja, párhuzamos szabályozás sem lehetséges. 
 
Dr. Hidas András: Legfőbb erőforrásnak tartja azt a közösségi, civil erőforrást, ami az egyházi és 
kulturális életet meghatározza a faluban, ez nagy érték, erőforrás, a kialakult hagyományok, szokások 
megtartandók, védeni kell. Ez színvonalában is figyelemre méltó, ill. sokan saját erőt, időt tesznek bele, 
munkájukat önként teszik hozzá. Ez nem reprodukálható könnyen. 
A rendelet felülvizsgálatát a bizottságuk elvégezte, a nézőpontjuk nem változott, tartalmilag ezért szinte 
változatlanul, minimális javításokkal terjesztették elő. Nyomatékosítani kívánják, hogy a hagyományok 
tisztelete, a spontán civil kezdeményezések, összefogás támogatása kiemelt cél, és ennek 
összeegyeztetésére a gazdasági érdekeltségből végzett hasonló tevékenységgel pedig kiemelt figyelmet kell 
fordítani. 
 
Dr. Németh József: A nemzetiségi önkormányzati véleményezés után a novemberi képviselő-testületi 
ülésre tud döntésre bekerülni. A Közművelődési Kerekasztal feladatkörét, létrehozásának részletes 
szabályait a Kult. tv. rögzíti, ezért erre utalás van a rendeletben. A Kult. tv.-t megküldi a bizottsági 
tagoknak, a végső áttekintéshez. 
 
Rokfalusy Balázs: Van hiányérzete atekinteben, hogy kevés hidunk van kifelé, nem is importálunk, és 
nem is exportálunk produkciókat. Egy-egy nagyelőadást visznek át Visegrádra, ezt lehetne bővíteni, hogy 
tudjanak rólunk, ill. mi is kapjunk más településektől kulturális produkciót. 
Érdemes lenne szabályozni, hogy intézményi területen ki köthet szerződéseket, ki mi fölött diszponál, 
mik a lehetőségek. 
 
Dr. Németh József: Térségi együttműködésre van utalás a rendeletben. A második kérdés ebben a 
rendeletben nem szabályozható, a helyiség használati rendelet kiegészítése lehet. 
 
Schuszter Gergely: Terembérletre van szabályozás, a rendezvénytérre nincs, készíthető erre javaslat, 
hogy ott is szabályozottabb, kiismerhető módon működjön a terület használata, igénybevétele. 
Intézményvezetői hatáskör a terem bérbe adás, a kereteket a fenntartó szabja meg. 
 
 
6. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2020. évi támogatására 
 
Schuszter Gergely: Az előző ülés végén képviselői kérdés volt a civilek idei támogatására, a tavaszi 
pályázatot fel kellett függeszteni a járványhelyzet miatt. Az előterjesztett kiírásban működési jellegű kiadás 
és eszközbeszerzés lehet támogatott, 2.500 e Ft keretösszeggel. 
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Dr. Hidas András: Érthető és logikus volt a tavaszi döntés a felfüggesztésről, hiszen sem a vírus 
gazdasági hatása nem volt ismert, ill. többnyire programfinanszírozás történik. De lehet ösztönözni a civil 
szervezeteket, hogy nem rendezvényre, hanem eszközökre, kellékekre pályázhassanak. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

78/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

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

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (2.500.000,- Ft összeget) a 2020. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil 
szervezetek támogatása sorából biztosítja. 

 

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

 

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

 
 
7. napirendi pont: A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány támogatási kérelme, és az alapítói jogok 
átvétele 
 
Dr. Németh József: A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz működési célú támogatást kérve. Ismerteti kérelmüket, 170.000 Ft támogatás erejéig. 
A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány egyik alapítója volt a Dunakanyar Takarékszövetkezet. A 
szektort érintő átalakítási és átszervezési lépések következtében a Dunakanyar Takarékszövetkezet – több 
lépcsőben – beolvadt a Takarékbank Zrt.-be, mely így általános jogutódként alapítói jogosultsággal 
rendelkezik a Közalapítványban. A Takarékbank Zrt. 2020. július 9-én kelt, és 2020. szeptember 3-án 
érkezett nyilatkozatában kifejezte azon szándékát, hogy az őt – jogutódként – megillető alapítói jogokat 
és kötelezettségeket az Önkormányzatra mint másik alapítóra térítésmentesen át kívánja ruházni. 
 
Dr. Hidas András: Minden évben ugyanez a támogatási igény merül fel részükről, de mi a tevékenysége 
az alapítványnak, mivel foglalkozik? 
 
Schuszter Gergely: Eredetileg 4.500 e Ft volt a civil keret a költségvetésben, ebből egyedi döntéssel a 
Dunabogdány SE kapott támogatást, ill. most a Németekért Közalapítvány. Tehát ezek az összegek is 
egy keretet érintenek. Kiemelhetők a pályázati körből, de az a keretösszeget csökkenti. 
A másik kérdésre válaszolva, ha a működésükről kér valaki tájékoztatást, akkor azt napirendre tűzzük a 
vezetőjük meghívásával és tájékoztatójukat kérve. 
Lehet az is, hogy a pályázat benyújtásával párhuzamosan tevékenység ismertetőt nyújtsanak be a 
szervezetük bemutatására. Évről-évre a civil pályázatok értékelése, döntési javaslat kidolgozása a 
bizottságok előtt zajlik, de ehhez kérhet tájékoztatást a szervezetektől. 
 
Dr. Hidas András: Az átvétel miatt is jó lenne tudni, hogy mivel foglalkozik. 
 
Dr. Németh József: Az átvétel a korábbi gyakorlaton nem változtat, a szervezetet élén egy kuratórium 
áll, a közhasznúsági jelentésük a Bogdányi Híradóban megjelenik. 
 
Schuszter Gergely: Ha időre van etekintetben szükség, akkor ez is járható, elnapolható. 
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Dr. Németh József: A megkeresés a Takarékbanktól érkezett, a Közalapítvány működésében és az 
Önkormányzat lehetőségeiben változást, több kötelezettséget nem jelent, inkább egyszerűbbé teszi a 
működést. Adott esetben a Közalapítvány jövőbeni alakulásáról egy személyben tud döntést hozni. 
 
Rokfalusy Balázs: Korábban a Sport Egyesületnél jött elő, hogy nem tudjuk azt, hogy az önkormányzati 
támogatást mekkora költségvetéshez adja az Önkormányzat. Javasolná, hogy éves beszámolót is 
csatoljanak a szervezetek működésükről. Az átvétel kérdését érti, kérdése, hogy a következő lépés a 
nemzetiségi önkormányzat felé való átadás lehet, ha erre nyitottak? 
 
Dr. Németh József: Ez már a következő lépés lehet. 
 
Schuszter Gergely: Azt gondolja, hogy vegye át az Önkormányzat az alapítói jogokat, aztán a további 
lépésekről, az alapítvány jövőjéről utána lehet lamentálni. A beszámolókat egységesen javasolja, 
mindegyik pályázó szervezettől, közösségtől bekérni. 
 
Rácz Balázs: Naprakészen nem ismeri a tevékenységüket, de az átvétel kapcsán nincs sok mozgástér, a 
további sorsáról lehet aztán tárgyalni. A működési célú támogatást támogatni tudja. 30 éves szervezetről 
beszélünk, sokat találkozott velük. 
 
Schuszter Gergely: Javasolja, hogy a jövő évi civil támogatáshoz kapcsolódóan tegye mg a bizottság a 
szervezetek megismerését. 
 
Dr. Hidas András: Nem a pénzt sajnálja, ha ez megoldja a problémát, akkor adjuk meg a támogatást. 
Viszont ha átvételről van szó, akkor legyen egy beszámoló, hogy mit vesz a nyakába az Önkormányzat, 
ill. mi a tervünk vele. 
 
Schuszter Gergely: Nem szerencsés az átvétel szó, hiszen eddig is alapítóként részt vett az 
Önkormányzat. Nem számított ilyen kérdésre a Közalapítvány kapcsán, de helyettük nem szeretne 
nyilatkozni működésükről. Javasolja a Takarékbank elengedését, aztán a jövőt érintően lehet egyeztetni 
saját körben. 
A német és a sváb hagyományokat ápoló csoportok egyik háttérintézményéről beszélünk, mely 
financiálisan segíti őket ruhákkal, hangszerekkel, hangszer javítással, német nemzetiségi rendezvények 
támogatásával, külföldön gyűjtött adományokból támogatások nyújtásával akár iskolai, óvodai, akár civil 
kört érintően. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

79/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány részére 170.000 Ft működési célú támogatást nyújt, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

80/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Takarékbank Zrt. átruházási nyilatkozata alapján a Dunabogdányi Németekért Közalapítványban 
fennálló alapítói jogokat és kötelezettségeket a Takarékbank Zrt.-től térítésmentesen átveszi. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására, valamint arra, hogy a 
bíróságnál a szükséges intézkedést tegye meg a változások átvezetése érdekében. 
 

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

 
 
8. napirendi pont: A dunabogdany.hu honlap fejlesztése 
 
Dr. Németh József: Szeptemberi ülésen már téma volt az ajánlatok ismertetése. Időközben mindegyik 
ajánlattevőt megkerestük, hogy az ajánlatuk fenntartása, ill. zárt képviselői rendszer lehetősége irányában 
nyilatkozzanak. Ez az ajánlati árat nem befolyásolja. 
A legkedvezőbb ajánlat a Synaptx Informatikai 24 hónap időtartamra szóló havidíjas ajánlata. 
Balatonkenese és Balatonszemes honlapját üzemeltetik 10, ill. 15 éve. 
A jelenlegi honlap tartalom feltöltését saját erőből végzi a Hivatal, de ezt a jövőben nem tartja 
fenntarthatónak. 
Egyszerűbb menürendszer, modern, letisztult megjelenésű honlap a cél. 
 
Pásztor Andrea: A felvetés tőle származik, időszerű a honlap megújítása, felhasználóként látja 
szükségességét. 
 
Dr. Hidas András: Jó lenne látni a referenciákat. A tartalom feltöltést mennyi időn belül kell megtenniük: 
 
Dr. Németh József: A megküldéstől számított 24 órán belül kell megtenni, ezt az ajánlat tartalmazza, a 
referenciákat megismétli a szeptemberi ülésen elmondottak szerint. 
 
Rokfalusy Balázs: Egyetért a megújítás szükségességével. Nagy előrelépés lesz a képviselői zárt rendszer 
is a testületi anyagok továbbítása kapcsán. Lesz felszabaduló idő is a hivatali körben. A két referencia 
elfogadható. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

81/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat a település honlapjának (www.dunabogdany.hu) megújítása, új weboldal 
készítése és kapcsolódó szolgálttások nyújtása szolgáltatás elvégzésére a Synaptx Informatikai 
Szolgáltató Bt.-vel (8719 Böhönye, Fő utca 5.) köt szerződést 24 hónap időtartamra, havi 
60.000,- Ft + ÁFA vállalási áron, egyúttal felhatalmazza polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a 
jegyzőt, hogy a vállalási ár fedezetét a szerződés időtartamára az Önkormányzat adott évi 
költségvetési rendeletébe tervezze be. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester 
 2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző 

Határidő: 1. pont esetében: a szerződés megkötésére a döntést követő 15 napon belül 
  2. pont esetében: a költségvetési rendeletek elfogadásának ideje 

 
 
9. napirendi pont: Fakivágás megrendelése 
 

http://www.dunabogdany.hu/
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Schuszter Gergely: Közeledik a tél, ismét fakivágással kell foglalkozni. A KDV-VIZIG főerdészével 
volt bejárás, a javaslat nem a központi részről szól, hanem a vízmű kutak alsó része, illetve a Gondűző 
felé vezető Duna-parti föveny lenne érintett. Életveszélyes részek is vannak. Nem a mi területünk, de a 
KDV-VIZIG-nek anyagi forrása nincs erre. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. 
 
Rokfalusy Balázs: Megerősíti, hogy ezen a szakaszon több öles fa is kidőlt idén, a beavatkozás indokolt. 
A visszavágást preferálja, mert az 2-3 év múlva újra ad árnyékot. Közben pedig mellette akár új fa 
ültethető. 
 
Schuszter Gergely: Más ez a partszakasz, mint a strand környéke. De a javaslat a szakembertől érkezik. 
A visszavágás tüneti kezelés, elérték a vágásérett kort. Sokan használják ezt a partszakaszt is. Szakmai 
javaslat alapján történik a beavatkozás. 
 
Pásztor Andrea: A faültetési akciójuk kapcsán azt látja, hogy erre nyitottak az emberek, ha itt vagy 
máshol van ilyen igény, nyitott rá a TED. A kivágás, visszametszés kapcsán a szakemberek véleményét 
tartja követendőnek. 
 
Dr. Hidas András: Nem annyira közforgalmú helyről beszélünk, emiatt lehet, hogy nagyobb 
elégedetlenség jelentkezik. Támogatja a faültetési ötletet. 
 
Spanisberger Anna: A nyárfa egészséges állapotban is veszélyes lehet vágásérett korban, ráadásul ezen 
a szakaszon csoportokban megjelent a gévagomba, ami betegséget jelez. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

82/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
dunabogdányi felső vízbázis és a Duna közötti területen lévő 13 db balesetveszélyes fa kivágási és 9 
db balesetveszélyes fa korona visszametszési, gallyazási munkálatait Minczér Márton ev. kisadózótól 
(2008 Esztergom, Pálosok utcája 14.) rendeli meg 1.280.000,- Ft vállalási áron, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

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

 
 
10. napirendi pont: Koronavírus járvány helyzet, intézkedési javaslatok 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti részletesen a mai e-mailen kiküldött intézkedési javaslatát a koronavírus 
járvány második hullámához kapcsolódóan. 
Támogatná, ha az önkormányzat állandó tesztelést végezne a településen. Árajánlat is érkezett a 
szűrésekre. A háziorvosokkal egyeztetett, ők szívesen segítenek a mintavételben. Ennek módjai: 
1. az óvodai és iskolai dolgozók rendszeres szűrése, önkormányzati költségen, hiszen ők vannak a 
leginkább kitéve a Covid-19 terjedésének, illetve rajtuk lehetne először kiszűrni, ha a járvány nagyobb 
számban megjelenik. 
2. A lakosságnak heti rendszerességgel lehetőséget adni szűrésre, önköltségi áron. Ennek a megfelelő 
helyet is nekünk kell biztosítani. 
3. Dr. Portik-Dobos György javaslata, a lakosságnak a 19.000 Ft-os hatósági ár kerüljön meghatározásra. 
A különbözet pedig a levevő orvosoknak járó ún. kockázati pénzként szerepelne. 
4. A zárt térben való együttléteket, rendezvényeket - amely nem korlátozza a magyar gazdaság működését, 
óvoda, iskola, gyerek foglalkozások - szeretné megtiltani. Ez kihatással van a tornacsarnok felnőtt 
rendezvényeire (foci-, röp-, kosárlabda), a Művelődési Ház felnőtt rendezvényeire, így női torna, zenekari 
próbák, táncpróbák, klub összejövetelek, magánrendezvények). 
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A javaslata november 1-től lépne érvénybe képviselő-testületi támogatás esetén. Ugyanakkor nagy 
aggodalommal tölti el a még októberre tervezett diszkó megtartása Spanisberger Simonék szervezésében, 
így felveti akár a lezárás előrébb hozását, ill. külön egyeztetést a szervezőkkel. Mivel kiváló szervezők, így 
teltházzal lehet számolni. 
5. A tesztelés költségei két heti rendszeresség esetén havonta 1,8-2 millió Ft terhet jelent. 
6. Amennyiben megjelennek a megbízható gyorstesztek, akkor korrigálható javaslat, ill. ha államilag 
elrendelik a home office-t vagy online oktatást, akkor természetesen változtatható minden. 
 
Kammererné Stein Dóra: A létszámok bekérése és egyeztetése alapján 78 fő lenne érintett az intézményi 
körben, így 1.053 e Ft lenne egy tesztelési alkalom költsége. 
 
Rácz Balázs: A járványhelyzetben felelősségteljesen kell eljárni, ennek érdekében támogatja helyi 
intézkedések meghozatalát. A tesztelés esetében a gyakoriság kérdéses számára, erről megoszlanak a 
vélemények, de minden pedagógus sok gyermekkel, diákkal találkozik. Kérdés, hogy pl. a kéthetente 
kapott pillanatkép miben segít? 
 
Schuszter Gergely: Azt gondolja, hogy ez által lokalizálni lehet a vírus terjedését. 
 
Dr. Hidas András: A mintázásról különböző körökben megoszlanak a vélemények, ennek sokszor 
politikai oki, háttere is lehet, meglátása szerint mindkét szélsőség rossz megközelítés. Véleménye szerint 
az átadás inkább gyermek-gyermek között elsődleges és nem gyermek pedagógus között. Nem 
pénzkérdésről van szó, hanem arról, hogy milyen hatékonyság várható az intézkedéssel. Úgy véli, hogy 
az izoláció az egyetlen hatékony megoldás. Indokolt a kérdéssel foglalkozni, de szkeptikus abban, hogy 
hatékonyan tudunk-e segíteni, ezért tartózkodik az állásfoglalástól, döntéshozataltól. 
 
Schuszter Gergely: Településvezetőként felelősséggel tartozik az itt élőkért, még ha jogilag más is a 
helyzet bizonyos körben, ezért fogalmazta meg javaslatát. A tesztelés lehet ritkább is, de azt gondolja, 
hogy 70 fő körüli létszám már komoly mérték, egy kis megelőzésről van szó, amit önkormányzatként 
megteszünk a helyzet kordában tartásáért, a vírus tovább terjedésének megakadályozásáért. 
 
Pásztor Andrea: Az érintetteket nem kellene belekényszeríteni véleménye szerint, inkább az ő kérésük 
esetén adja meg az Önkormányzat a szükséges pénzügyi fedezetet. Mankónak a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális eljárásrendet tartja. 
 
Schuszter Gergely: Egy alkalommal az Óvodában már volt tesztelés, van tapasztalat tehát, a kollégák 
megértették. Az intézményvezetőket most is tájékoztatta javaslatáról, akik a munkaközösségek vezetőivel 
konzultáltak erről. Tisztában van azzal, hogy jogilag az általános iskola esetében nincs önkormányzati 
ráhatás. 
 
Rokfalusy Balázs: Nem könnyű kérdés, komoly anyagi ráfordítást is jelentene. Támogatná a 
javaslatcsomagból azt a lehetőséget, hogy aki tünetet észlel magán és az Önkormányzaton keresztül 
gyorsabban jut teszthez, eredményhez, arra alakítsunk ki lehetőséget. 
A november 1-től javasolt zárás esetében szövegértelmezést kért, hogy mely csoportokra terjedne ki. 
 
Schuszter Gergely: A lezárással érintett kört a megtett javaslata szerint megismétli. 
 
A Képviselő-testület Schuszter Gergely indítványát – mely a köznevelési intézmények alkalmazottai 
körében rendszeres tesztelésre irányult – 1 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazat mellett elvetette. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

83/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Művelődési Ház 
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Dunabogdány intézmény fenntartója – úgy dönt, hogy a Művelődési Ház Dunabogdány 
intézmény területén zárt térben 
a) rendezvények megtartása (beleértve a magánrendezvényeket is) létszámtól függetlenül nem 

engedélyezett; 
b) klubok, szakkörök megtartása nem engedélyezett; 
c) zenei és művészeti csoportok foglalkozásainak, próbáinak megtartása nem engedélyezett; 
d) sport foglalkozások, tornák megtartása nem engedélyezett. 

 

A felsorolt védelmi intézkedések, tilalmak alól kivételt képez az óvodai-, általános iskolai, és 
gyermek foglalkozások megtartása. 

 

A fenti intézkedések 2020. november 1. napjától alkalmazandók, és visszavonásig – vagy 
szigorúbb központi szabályozás hatályba lépéséig – érvényesek. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Dunabogdányi Vízmű és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa – úgy dönt, hogy a Sportcsarnokban edzések, 
tornák, programok, rendezvények, foglalkozások megtartása létszámtól függetlenül nem 
engedélyezett. 

 

A felsorolt védelmi intézkedések, tilalmak alól kivételt képez az óvodai-, általános iskolai, és 
gyermek foglalkozások megtartása. 

 

A fenti intézkedések 2020. november 1. napjától alkalmazandók, és visszavonásig – vagy 
szigorúbb központi szabályozás hatályba lépéséig – érvényesek. 

 

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

 
 
A Képviselő-testület Schuszter Gergely indítványa ügyében – mely a Művelődési Házban október 24. 
napjára tervezett diszkó rendezvény megtartásának tilalmára irányult – 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
szavazat mellett, nem született döntés. 
 
 
11. napirendi pont: Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése 
 
Dr. Németh József: ismerteti a megkeresést, nyár óta megbízott kapitányként áll Krauth Ferenc r. 
alezredes a Szentendrei Rendőrkapitányság élén, szakmai életútja olvasható, a megyei főkapitány kéri a 
hozzájárulást a végleges kinevezéséhez. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

84/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva – úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat támogatja Krauth Ferenc r. alezredesnek a Szentendrei Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői tisztségére történő kinevezését, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
döntésről a kinevezésre javaslatot tevő megyei rendőrfőkapitányt értesítse. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Köszöntések: 
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o Rippel Elek 90. éves születésnap 2020. március 15. 
o Schwarzenberger Adolfné 90. éves születésnap 2020. augusztus 10. 
o Láng Ervin és Spanisberger Mária 50. éves házassági évforduló 2020. augusztus 15. 
o Horváth Sándor és Hell Valéria 50. éves házassági évforduló 2020. szeptember 12. 
o Kovács Ferenc és Vogel Hedvig 50. éves házassági évforduló 2020. szeptember 19. 

 
 
13. napirendi pont: Javaslat Dunabogdány nagyközségi cím használatára 
 
Rokfalusy Balázs: A 2011. évi CLXXXIX. törvény 20.§. (2) bekezdése szerint: "A nagyközségi címet 
használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek a törvény hatálybalépésekor nagyközségi címmel 
rendelkeztek, továbbá, amelyek területén legalább háromezer lakos él." A KSH adatai alapján 
Dunabogdányban 2020. január 1-én 3143 lakos élt. 
Erre tekintettel kezdeményezi azt, hogy Dunabogdány Község Képviselő-testülete tűzze napirendre, 
vitassa meg, és lehetőség szerint hozzon határozatot arról, hogy Dunabogdány Község hivatalosan is 
használja a nagyközség címet, mivel a törvényi feltételeknek megfelel településünk, és a nagyközségi cím 
emeli Dunabogdány rangját, presztízsét. Ismeretei szerint különösebb jogi relevanciája nincs ennek, de 
jelzi a település méretét, és emeli a község presztízsét. A környékben Leányfalu nagyközség. 
 
Dr. Németh József: 2011. év óta – amióta az új önkormányzati törvény hatályos – nem tud új 
nagyközségi cím felvételéről. Leányfalu és Tokod nagyközség a környéken, de az legalább a 
rendszerváltásig megy vissza – jogilag mindenképpen – de lehet, hogy korábbra is. Ez egy címhasználat, 
egy dolog tisztázandó, hogy ez adott esetben költségvetési, finanszírozási oldalról jelen-e változást. 
 
Dr. Hidas András: Ez a félelme ezzel kapcsolatban, ne jelentsen kockázatot. egyébként nincs ellenvetése. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a döntéshozatal előtt a címfelvétel esetleges pénzügyi 
hatásait, kockázatait költségvetési, finanszírozási vagy pályázati oldalról vizsgálja meg az Önkormányzat. 
 
 
14. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem – Szőlő utca 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmet, mely egy ingatlan villamos energia ellátásának 
kiépítésére irányul. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

85/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 336 hrsz.-ú kivett közterület ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Szőlő u. 34. (353/2 hrsz.) számú ingatlan villamos 
energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli 
tervdokumentáció – tervszám: CS-20/856 – (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 
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b) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem – Erzsébet királyné út 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmet, mely egy ingatlan villamos energia ellátásának 
kiépítésére irányul. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

86/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 670/2 hrsz.-ú kivett közterület ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 687/4 hrsz. számú ingatlan 
villamos energia ellátásához szükséges 0,4 kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű 
kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-20/1114 – (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) Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása c. pályázat 
 
Dr. Németh József: A könnyűzenei rendezvények helyszínéül szolgáló kulturális létesítmények 
működtetéséhez és fejlesztéséhez írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Petőfi Irodalmi 
Múzeum (PIM) szakmai közreműködésével. A Művelődési Ház Dunabogdány intézmény igazgatójával 
történt előzetes egyeztetések alapján a pályázaton a nyílászáró cserét tennénk be. Ennek tartalma: 
kiállítóteremben 2 db kétszárnyas ajtó + 1 db belső ajtó, klubteremben 2 db kétszárnyas ablak, 1 db 
kétszárnyas hangszigetelt ajtó cseréje, ennek bekerülési költsége br. 2.157.800 Ft. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

87/2020. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Zenei produkciók 
létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása c. pályázatra, nyílászáró cserére br. 
2.157.800,- Ft összegben, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
d) Avar és kerti hulladék égetésének betiltása 
 
Dr. Hidas András: Év végével megszűnik az avar és kerti hulladék égetés lehetősége. Van-e erre 
elképzelés önkormányzati oldalról, akár betartatás akár alternatív megoldás promóciója területén. 
Falugyűlésen népszerű téma szokott lenni. 
 
Dr. Németh József: A központi szabályozás belterületre felhatalmazta az önkormányzatokat helyi 
szabályok megalkotására. ez a felhatalmazás szűnik meg. 2021. január 1-től országos szabály lesz a tilalom 
ezen a területen. Ennek betartatása, ellenőrzése a rendőrségre és a kormányhivatalok környezetvédelmi 
osztályaira tartozik, önkormányzatilag csak bejelentéssel tudunk élni. 



 16 

Alternatív lehetőségek: zöldjárat az FKF-nél, ill. a faluban van ilyen hulladék feldolgozásával foglalkozó 
magánvállalkozás. A háznál való komposztálást ösztönző javaslat esetén erről a későbbiekben lehet 
foglalkozni. 
 
Schuszter Gerely: Várjuk a konkrét javaslatokat ebben a körben. 
 
Rokfalusy Balázs: A készülő közösségi együttélési kiadványban ezeket a lehetőségeket érdemes 
közzétenni. A vállalkozás helyben van, valamilyen együttműködésről akár el lehet gondolkodni. 
 
e) COVID adományszámla 
 
Dr. Hidas András: Tavasszal indult egy kezdeményezés a járvány károsultjainak megsegítésére. A 
felhasználás célját illetően nem egyértelmű számára az, hogy kik támogathatók. Jó lenne felmérni, hogy 
mekkora az a réteg, aki érintett és milyen formájú segítség lenne szükséges. Erre akár bizottsági szintű 
egyeztetést érdemes lenne tartani. 
 
Schuszter Gergely: Magánszemély kezdeményezésére indult tavasszal, felvetése már akkor is az volt, 
hogy bizottsági szinten dőljön el az, hogy kinek adnánk ebből támogatást. 
 
 
15. napirendi pont: Erzsébet királyné úttal kapcsolatos ügyek 
 
16. napirendi pont: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
 
A 15-16. 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 – 23:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


