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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 10-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 
 Bánáti Bence alpolgármester 

Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pont: 
 
1. Tájékoztató az iskola 2016/2017. tanévéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: Herr Tamás elnök 
 
3. Beszámoló az óvoda 2016/2017. nevelési évéről, tájékoztató az Óvoda Nevelési Programjáról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Óvodavezetői állás betöltése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
9. A Dunabogdány 850/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
10. A Dunabogdány 750/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 



 3 

1. napirendi pont: Tájékoztató az iskola 2016/2017. tanévéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Spáthné Faragó Éva intézményvezetőt és Ott Rezső intézményegység-
vezetőt, majd megadja nekik a szót a tájékoztató ismertetésére. 
 
Spáthné Faragó Éva: Ismerteti vetítéssel egybekötött tájékoztatóját. 
A 2016/2017-es tanév alapvetően sikeres volt. A tanévet 234 fővel kezdte az intézmény, évközben 
további 8 tanuló érkezett. Nyolc olyan tanuló van, aki tankötelezettségét külföldi iskolában teljesíti a 
szülők külföldi munkavállalása miatt, és öt magántanuló. A létszám a következő tanévben tovább fog 
emelkedni: 262 fő iratkozott be. 
A tantestületben idén év végéig négy pedagógus, továbbá az iskolatitkár megy nyugdíjba. További öt fő 
van, aki 1-3 éven belül nyugállományba vonul. A Váci Tankerületi Központtól a tanév elején öt új 
álláshelyet kapott az intézmény. Az új intézményvezető-helyettes Lévai-Tóth Zsuzsanna lett. 
A tárgyi feltételek ebben a tanévben is jelentősen javultak. Az Önkormányzat kiemelt feladatként tekint 
az iskola fejlesztésére. 2016 nyarán elkészült az iskolaudvar rekonstrukció első üteme br. 13 M Ft 
összegben. Emellett megvalósult az iskola beltéri világítási rendszerének megújítása egy LED-es 
korszerűsítés keretében, és napelemes rendszer kiépítése történt meg az intézményben tárolós 
vízmelegítővel, szintén napelemes rendszer épült ki a Tanuszodában. Ez br. 36,5 M Ft összegű beruházást 
jelent. Újabb tanterem kapott új PVC padlózatot. A Tankerület szakmai eszközök beszerzésére 5,7 M Ft-
ot biztosított, felújításra és karbantartásra pedig további 2 M Ft-ot. 
A tanulmányi eredmények vonatkozásában a felső tagozaton az elmúlt évekhez képest továbbra is 
határozott javulás tapasztalható. Ebben az évben is több országos mérés volt: kompetenciamérés és 
idegen nyelvi mérés a 6 és 8. osztályokban, valamint a NETFIT mérés a felső tagozaton. Új elemként 
belső nyelvi vizsgát tartottak német és angol nyelvből szóban és írásban a felső tagozaton. Ismerteti a 
tanulmányi versenyeken való részvétel, ill. a továbbtanulás részleteit, valamint a pályázati eredményeket. 
 
Schuszter Gergely: Megköszöni a tájékoztatót. Három kérdést fogalmaz meg: 
Mi az oka az évközbeni beiratkozásoknak / távozásnak? 
Örömteli, hogy évről-évre nő a tanulólétszám. Ennek mik az okai? 
A LED-es világítótest csere hogyan vált be? 
Tájékoztatást ad a tankerületi központ vezetőjénél az intézményvezető asszonnyal együtt tett 
látogatásukról, amelyen a fenntartó tankerületi központ anyagi hozzájárulását kérték az iskolaudvar 
felújítás teljes befejezéséhez. Bízunk benne, hogy ezt a 10 M Ft összeget megkapjuk. Téma volt az iskola 
bővítése is, a teremgondok megoldására. Ebben a körben a települési főépítész három megoldási 
lehetőséget vázolt fel. 
 
Spáthné Faragó Éva: A tanév közben történő iskolaváltásnak elsődleges kiváltó oka a költözés. Másrészt 
amennyiben a tanuló nem érzi jól magát, valakivel nem találja meg a hangot. Idén az iskolából nem 
távozott senki évközben. 
A tanulólétszám emelkedésének több oka van. Büszkeséggel tölti el, hogy szinte mindegyik dunabogdányi 
óvodás ide jár iskolába. Ez a bizalom az iskola felé az alsó tagozaton mindvégig megvolt. Ennek a másik 
oldala, hogy felsőben nem viszik el a szülők a gyermeket más iskolába. Emellett látszik az is, hogy a 
körülményeink kiemelkedők (komplex iskolaközpont zeneiskolával, sportcsarnokkal, tanuszodával), az 
iskola és környezete, ami vonzóvá teszi az intézményt. Többen a nyelvtanulás miatt választják az iskolát. 
A LED-es világítótestek természetes fényt adnak, rendben működnek. 
 
Rokfalusy Balázs: A nyelvi mérések részleteire kérdez rá. 
 
Gräff Albertné: Véleménye szerint az SNI / BTMN-es tanulók 10 % fölötti aránya magas, a teljes 
létszámhoz viszonyítva. 
 
Dr. Hidas András: Megköszönve a tájékoztatót külön is értékeli, hogy az iskola egyre többet részt vesz 
a községi rendezvényeken. 
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Ott Rezső: Ismerteti a Zeneiskola működését, követelményeit, mely eltér az általános iskoláétól. Ismerteti 
a 2016/2017. tanév, ill. a következő 2017/2018. tanév létszámadatait. Az elmúlt tanévben 93, a 
következőben 97 fő lesz a dunabogdányi létszám. Ehhez jön a leányfalui telephely, ahol 61 fő volt az 
előző és 66 fő a következő tanév tanulóinak száma. Sajnos a fenntartótól még nem kaptak engedélyt a 
létszámbővítéshez, mely óraszám- és pedagógus létszám növelést is eredményezne. Ezért várólista van. 
A Zeneiskola egyik legfontosabb feladata a fúvószenekarok, szimfonikus zenekar utánpótlásának 
nevelése. A zongora tanszak továbbra is igen népszerű és vonzó, pedig a szülőknek kell hangszerről 
gondoskodni. A fafúvós hangszerek választása a lányok körében gyakoribb. A tanév során a 
munkatervben leírt tanszaki hangversenyeket, növendékhangversenyeket megtartották. A zenekar és 
annak szólampróbái fejlesztik a gyermekek képességeit. A tanórán kívüli tevékenységek, a közös 
zenehallgatás, koncertek látogatása, a közös órák szintén növelik a gyermekek tudását. 
 
Gräff Albertné: Más módszerek tanulmányozása, ill. továbbképzési lehetőségek vannak-e a zeneiskolai 
pedagógusok, tanárok részére? Megítélése szerint a tanítványoknak több fellépési alkalmat kellene 
biztosítani, nemcsak helyben, hanem más településeken is, együttműködve más zeneiskolákkal akár. 
 
Ott Rezső: A kétévente 120 órás kötelező továbbképzés van a pedagógusoknak, ez hasznos. Mivel a 
tantestület zöme nem főállású, ez azért nehezítő körülmény ebből a szempontból. Emellett továbbá 
tükröt tart a zenetanár számára a zenei szakiskola is. 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi tevékenységéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja neki a szót a tájékoztató ismertetésére. 
 
Herr Tamás: Ismerteti a megvalósult programokat, rendezvényeket (disznóvágás Dunaharasztiban; 
Sautanz Budakeszin; bor-és kolbászverseny; farsangtemetés; nemzetiségi délután; májusfa-állítás; tavaszi 
sördélután), beszámolt a költségvetésük bevételi és kiadási oldalának alakulásáról, a beadott pályázatokról 
és azok eredményeiről. Állami támogatás 782.000,- Ft, a feladatalapú támogatás 1.767.212,- Ft, pályázati 
bevétel 400.000,- Ft, önkormányzati támogatás 400.000,- Ft. 
Idén 1.000.000,- Ft keretösszeggel pályázatot írtak ki civil szervezetek, közösségek részére, ismerteti a 
megítélt támogatási összegeket. 
Augusztusban lesz a kitelepítés 70. évfordulója, melyre három napos rendezvénnyel készülnek. Erre az 
alkalomra új helytörténeti kiadvány is megjelenik. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a nemzetiségi önkormányzat tevékenységéért, aktivitásukért, 
mely erős közösségteremtő. 
A nyelvoktatás nemzetiségi nyelvtanulás területén van hová fejlődni, ezen a területen a települési és a 
nemzetiségi önkormányzat és az iskola részvételével eszközök, más segítség felmérése, beszerzése 
szükséges lehet. 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2016/2017. nevelési évéről, tájékoztató az Óvoda Nevelési 
Programjáról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Gräff Albertné óvodavezetőt, majd megadja neki a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Gräff Albertné: Ismerteti a beszámolót. A 2016/2017. nevelési évben a gyermeklétszám 122 fő volt. 
Ismét eredményes és tartalmas nevelési évet zárt az óvoda. sok-sok programot, tevékenységet szerveztek 
az Óvoda dolgozói a gyerekeknek, amelyek a gyermeki fejlődést segítették elő. Ezekben a programokban 
mindig segítségükre van a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány. Sikeres és kitartó munkájának eredménye, 
hogy évente tud olyan forrásokat előteremteni, amelyekkel az óvoda környezetét teszi szebbé, jobbá, hogy 
az óvodás gyermekek esztétikus, egészséges, biztonságos környezetben nevelődhessenek. 



 5 

A német nemzetiségi nevelést minden évben kiemelt feladatként kezeli az Óvoda, emellett ebben a 
nevelési évben a választott kiemelt terület a zenei nevelés lett. 
Az óvodapedagógusok, munkatársak rengeteg továbbképzésen vettek részt, ami mutatja, hogy mindig 
törekszenek a megújulásra, ötleteiket megvalósítják, hogy a mai kor gyermekeinek is boldog óvodai életet 
kínálhassanak. 
 
Tájékoztatást ad az Óvoda felülvizsgált Pedagógiai Programjáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
74/2017. (VII. 10.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
4. napirendi pont: Óvodavezetői állás betöltése 
 
Dr. Németh József: Gräff Albertné óvodavezetői megbízatása 2017. augusztus 15-én lejár. A Képviselő-
testület 65/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozatával a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartójaként kezdeményezte a jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli második ciklusra történő vezetői 
megbízását, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése szerint. A 
Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kezdeményezés ügyében keresse meg a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestületét abban a kérdésben, hogy egyetért-e azzal, hogy a fenntartó a 
jelenlegi intézményvezetőt nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal is megbízza az 
intézményvezetői feladatok ellátásával. 
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestületének több mint kétharmada Gräff Albertné 
újabb öt évre szóló - pályázati eljárás mellőzésével adható - magasabb vezetői megbízását támogatja és 
mindezzel az intézmény egyéb véleményezésre jogosult szervei is egyetértenek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
75/2017. (VII. 10.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (7) bekezdései, 83. § (2) bekezdés f) pontja, valamint a 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdései alapján – tekintettel arra, hogy a nevelőtestület 
több mint kétharmada egyetért az újabb öt évre szóló vezetői megbízással, pályázat kiírása nélkül – 
Gräff Albertnét bízza meg a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak 
ellátásával 2017. augusztus 16. napjától 2022. augusztus 15-ig terjedő időre. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján készíttesse el az óvodavezetői 
megbízás munkaügyi okmányait. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
5. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Dr. Németh József: A település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) felülvizsgálni 
szükséges kétévente. A HEP először 2013-ban került a Képviselő-testület elé, majd 2015-ben a kötelező 
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felülvizsgálat megtörtént. A program kidolgozásában a Türr István Képző Intézet biztosított segítséget. 
2017-ben ismételten felülvizsgálat szükséges. A program adatait frissítettük a KSH és helyi adatgyűjtés 
alapján, továbbá az intézkedési tervet is. A dokumentum azért szükséges, mert EU-s pályázatokon való 
indulás kizárólag ennek meglétekor lehetséges. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
76/2017. (VII. 10.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Dunabogdány felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Az ELMŰ közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt nyújtott be 
tervdokumentációt egy Ipartelepi úton lévő ingatlan villamos energia ellátásához. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

77/2017. (VII. 10.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1345 hrsz.-ú kivett saját használatú út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, 0177/5 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása 
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 24783. számú műszaki tervdokumentáció (készítő: ELMŰ 
Hálózati Kft.) megvalósításához. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
Dr. Németh József: Az ELMŰ továbbá munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás kiadása iránt 
nyújtott be kérelmet, melynek tárgya: elektromos oszlopcserék végrehajtása több utcában, a mellékelt 
térkép szerint. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás iránti 
kérelem ügyében a döntéshozatalt elhalasztja, azt megelőzően további egyeztetést, személyes 
megbeszélést és közös tervezést tart szükségesnek az ELMŰ és az Önkormányzat között. Erre tekintettel 
az Önkormányzat egyeztetést kezdeményez az ELMŰ-vel. 
 
 
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
A DMRV Zrt. új vezérigazgatója, Virág Attila bemutatkozó látogatást tett Dunabogdányban. 
 
Július 6-án volt a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsi ülése, 
melyen dr. Németh József jegyző vett részt, aki ismerteti az ülésen történteket. 
Az ülésen tárgyalt napirend Koncepció a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Régió integrált 
közszolgáltatásának megszervezéséről c. előterjesztés volt. 
A Duna-Vértes Köze Régió sajátossága, hogy területén az önkormányzatok nem ruházták át a Társulásra 
a közszolgáltató kiválasztásának jogát, hanem a Társulás 2013-ban hozott döntésének megfelelően a 
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tagönkormányzatok önmaguk szervezik a közszolgáltatást. A két régiós közszolgáltató – Zöld Bicske és 
a Vértes Vidéke – megfelelőségi véleményét az NHKV Zrt. 2017 áprilisában megvonta. Ennek 
következtében a velük kötött közszolgáltatási szerződéseket az önkormányzatoknak fel kell mondaniuk. 
Ezzel párhuzamosan az NHKV a területi integrációra ajánlást tett közzé, térképen való megjelenítés útján. 
Az integráció célja, hogy 19 régiót hozzanak létre országos szinten, régiónként egy vagy legfeljebb két 
közszolgáltatóval. Ehhez a területi beosztáshoz a Társulásnak célszerű lenne igazodni. 
Felvázolt jövő: 
Még júliusban újra kérelmezi a két közszolgáltató a megfelelőségi vélemény kiadását az NHKV-től. 
A felmondások miatt új közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a közszolgáltató kiválasztására. 
A leendő két regionális közszolgáltató a közelség elve alapján rögzíti a hozzájuk tartozó alrégiókat, 
lehetővé téve a Tatabányán és Bicskén lévő mechanikai hulladék-előkezelő művek optimális 
kapacitáskihasználtságát. 
Az egyes tagönkormányzatok közös megegyezéssel megszüntetik a jelenlegi közszolgáltatási 
szerződéseiket és a Társulás mellett, közös tulajdonrészt szereznek a közszolgáltatóban és mint közös 
ajánlatkérők lépnek fel. Így in-house feltételek mellett tudnak közbeszerzési eljárás útján szerződést kötni 
a két regionális közszolgáltatóval a szállítás gyűjtési, valamint a kezelési rendszerelmek üzemeltetési 
feladataira. 
Fentiekkel „párhuzamosan” elindul a területi beosztás ajánlás alapján az „új” társulási tagok 
beléptetésének és a kilépők kiléptetésének folyamata. Ez az egész alapja. A ki- ill. belépések kérdését 
valamennyi tagönkormányzatnak meg kell szavaznia. 
Dunabogdány esetében felmondásra nincsen szükség, az FKV rendelkezik minden szükséges engedéllyel, 
az NHKV ülésen jelenlévő helyettes vezetője elmondta, hogy esetünkben, Tahitótfalu, Leányfalu és 
Csobánka településekkel egyetemben, tudomásul vették azt, hogy a fővárosi HUHA létesítménybe 
történik a beszállítás, egyrészt a közelség elve miatt, másrészt pedig azon okból, mivel itt egy a 
jogszabályok szerinti magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása történik, a termikus ártalmatlanítás a 
környezeti szempontoknak is jobban megfelel a lerakónál. 
 
Képviselő-testületi köszöntések: 

• Bajczár János és Elter Mária 50. házassági évforduló, 2017. június 24. 
 
 
8. napirendi pont: Egyebek 
 
9. napirendi pont: A Dunabogdány 850/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
 
10. napirendi pont: A Dunabogdány 750/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
 
A 8-10. napirendi pontokat 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 21:15 órakor bezárta. 
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