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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 13-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívó szerinti 11. napirendi pontot a korábbi 
beruházó, tulajdonos kérésére visszavonja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Közmeghallgatás 
 
2. A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2017. évi 

önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
4. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 

módosításának jóváhagyása. A Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programjának elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
6. A Bogdányi Híradó 2018. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és nyomtatásának 

megrendelése, valamint a 2018. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
7. Földgáz vásárlás a 2018-2019. év intézményi energiafogyasztás biztosítására 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
9. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. Együttműködési lehetőség a Visegrádi Tűzoltó Egyesülettel 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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11. Polonkai Attila és társai telekalakítási megállapodás jóváhagyása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 

1. napirendi pont: Közmeghallgatás 
 
Schuszter Gergely: A közmeghallgatásra előzetesen írásban egy személytől érkezett kérdés, észrevétel 
összesen 9 témában, melyre az ülés keretében kap választ. Mellette további két fő vett részt személyesen 
a közmeghallgatáson. 
 
Dr. Telek Zoltán: Templomunk szép, impozáns épület, a falu büszkesége. Célszerűnek látnám a 
templom esti kivilágítását sötétedéstől kb. éjfélig. A környező településeken (Visegrád, Tahitótfalu) a 
templomok ki vannak világítva és ez országosan is jellemző városainkra/falvainkra. Kérdezem, hogy ilyen 
irányban (templom kivilágítása) várható-e kezdeményezés az önkormányzat részéről? 
 
Schuszter Gergely: A kérdés az Egyházközség képviselő-testületére tartozik, van fejlesztési terv, de ezt 
velük kell egyeztetni. 
 
Dr. Telek Zoltán: A Duna parti játszóteret sok kis gyermekes család használja, a kis gyermekekre 
azonban a Duna, a kerékpárút, a parkoló fokozott veszélyt jelent, a szülőknek nem lehet egyetlen nyugodt 
perce sem a parkoló/tolató autók közé tévedő, kiszámíthatatlan mozgású, alacsony, a tolató 
járművezetőnek nehezen látható gyermekek, a kerékpárúton közlekedő kerékpárok és a Duna közelsége 
miatt. Célszerű lenne itt alacsony, a gyermekeket a játszótéren tartó kerítés építése, továbbá a szülők 
részére leülést, pihenést biztosító padok telepítése.  Ez (alacsony kerítés, padok) egyebekben sok helyen 
alkalmazott megoldás játszótereknél, a szülőknek jelentős könnyebbséget jelent különösen egy olyan 
játszótérnél, mint a bogdányi (parkoló, bicikliút, Duna közelsége). Kérdezem, hogy kerítés, padok 
telepítése iránt várható-e kezdeményezés az önkormányzat részéről? 
 
Schuszter Gergely: A játszótér cseréje tavaly megtörtént, 2,5 M Ft-os tétel volt. A 2018. évi esetleges 
fejlesztés a költségvetési tervezés során dől el. Nem önkormányzati tulajdonú területről van szó, a terület 
bérletére a KDV-VIZIG-gel 2020. évig szól egyelőre. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy árvízzel érintett 
területről van szó. 
 
Rácz Balázs: A fejlesztések esetében kérdés az, hogy mi fér bele az önkormányzati keretbe jövőre. Padok 
telepítése fontos lenne, talán ez nem nagy költség igényű tétel. 
 
Dr. Telek Zoltán: Örömmel látom az iskola udvarán az új játszóteret, ami főleg a 6-14 éves 
korosztálynak nyújt alkalmat arra, hogy barátaikkal akár iskolai időn túl is találkozhassanak, játszhassanak. 
Sajnálattal értesültem az iskola igazgatójának azon szándékáról, hogy a játszóteret tanítási időn kívül be 
kívánja zárni, kerítéssel akarja a gyerekeket távol tartani. Kérdezem, hogy az önkormányzat a jövőben is 
megengedi-e az iskola udvarán lévő játszótér tanítási időn kívüli használatát is? 
 
Schuszter Gergely: A terület tervezése 2-2,5 éve volt, az iskola már akkor is kérte a zártság biztosítását, 
ehhez továbbra is ragaszkodnak. 
A kerítés megrendelése folyamatban van, a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány finanszírozásában, a 
játszóeszközöket is az Alapítvány szerezte be. 
Koordinált keretek között igénybe vehető reggel 7 órától az épület zárásáig. A tervek szerint ez az alsó 
tagozatosoknak épült, a felsős diákok részére az épület fölötti udvarrészen kerül majd kialakításra 
játszóudvar. 
 
Bánáti Bence: Szükséges az intézkedés a védelem, az irányozottság, a szabályozottság iránt. Kamera már 
figyeli a területet. 
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Gräff Albertné: Felhívja a figyelmet, hogy nem játszótérről van szó, hanem iskolai játszóeszközökről, 
mely az iskola része. Másik oldalról nézve kiemeli, hogy esetleges balesetekért ki a felelős, ha bármi 
történne. Az iskola igazgatójára ilyen terhet nem lehet tenni. Más lehetőség is bőven van a mozgásra. 
 
Dr. Telek Zoltán: A Duna parti és az iskolai játszóterek kb. lefedik az 1-14 éves korosztály igényeit.  Igen 
népszerű és országosan terjedő azonban az ún. "szabadtéri konditermek" építése is a 14 év fölötti 
korosztály részére.  Ezek az egyszerű, időjárás álló kondicionáló eszközök egyfajta "felnőtt játszótérként" 
elférnének a strandon, vélhetőleg a fürdőzők, de hűvösebb időben a kocogók/kerékpározók tetszését is 
elnyernék ezek az egyszerű, erőfejlesztő eszközök.  Kérdezem, hogy az önkormányzat tervezi-e ilyen 
"szabadtéri konditerem" létrehozását? 
 
Schuszter Gergely: A fejlesztési elképzelések között szerepel, de nem prioritás. 
 
Rácz Balázs: Folyik street-fittness-ről is párbeszéd, tervezés, időbeni ütemezése még nem ismert, nem 
prioritás. 
 
Dr. Telek Zoltán: A Dunakanyar kedvelt kirándulóhely, a falu fölött szép erdei utak találhatóak. Sokan 
gépkocsival érkeznek a környékre, leparkolnak, túráznak 5-10 km-t majd a gépkocsihoz visszatérnek. 
Közben jó eséllyel a környék vendéglátóhelyein étkeznek, fogyasztanak, megszállnak, egyéb 
szolgáltatásokat vesznek igénybe.  Erre legsűrűbben hét végén, nyáron, iskolai szünetekben kerül sor, 
amikor pl. a Kiscuki közi parkoló üresen áll, jól hasznosítható lenne a parkoló ilyenkor túrázni vágyók 
kiinduló pontjaként  Célszerű lenne egy "Bogdányi kör" létrehozása  Kiscuki közi indulással - Templom 
- Kálvária - Khullenberg forrás - kék kereszt túraút - Áprily völgy - Gondűző falatozó - bogdányi Duna 
part útvonalon.  Ez egy szép útvonal, többször is végigfutottam, helyenként igényel csak némi kis 
kiigazítást (bedőlt fák, kövek, behajló ágak, stb.), erre azonban magam is vállalkozom "társadalmi 
munkában", vélhetőleg nem lennék ebben egyedül. Ugyan csak magam is vállalkoznék a turistajelzés 
felfestésére is. Érdekes "hangulatjavító" intézkedés lehetne, hogy pl. aki okostelefonján meg tudná 
mutatni a túraút 3-4 nevezetességének (Kálvária, forrás, Áprily völgyi erdei kápolna, stb.) fotóját, az a 
bogdányi vendéglátó helyeken ingyen elfogyaszthatna egy teát/ásványvizet/stb.  Vélhetőleg senki nem 
vinné csődbe a 30-40 Ft-os önköltségű teákkal a vendéglátóhelyeket és nem ezért gyalogolna vagy 8-km-
t, hanem inkább mellé még inkább enne is valamit, ami már kész haszon lenne.   Kérdezem, hogy az 
önkormányzat tervezi-e túra körút kialakítását a falu fölötti hegyekben? 
 
Schuszter Gergely: Van egy helyi kirándulócsapat, akik megkeresték az Önkormányzatot tavaly, hogy a 
Kühlenberg forrást rendbe hoznák, vízmérést végeznének. Ez tipikusan olyan terület, amelyet civil 
kezdeményezéssel és civil szervezeteket támogatva szoktunk adott esetben megvalósítani. Javasolja, hogy 
vegye fel ezzel a csapattal a kapcsolatot, de akár másik egyesületet is létrehozhat. Ezzel valakinek 
foglalkoznia kell, erre kapacitásunk nincsen, de minden lehetőséget megteremtünk arra, hogy az érintett 
felek egymásra találjanak, itt a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park megkerülhetetlen. Az 
ötlet jó és támogatható. 
 
Dr. Telek Zoltán: Tudomásom szerint az Eurovelo 6 kerékpárút hídjának helye még nincs véglegesítve. 
A bogdányi vízműtelep - régi kisoroszi hajóállomás közé tervezett híd helyett célszerűbbnek tartanám a 
Hajó utcánál, a régi bogdányi hajóállomásnál létesíteni a hidat.  A Visegrád felől érkezők ugyanis a 
vízműtelepnél vélhetőleg 100 %-os arányban átmennének Kisoroszi felé, mert a Szigetcsúcs nagyon 
ismert hely, azt egy erre járó kerékpáros nem fogja kihagyni.  Kicsi az esélye, hogy a Szigetcsúcs 
megtekintése és a vélhető kisoroszi étkezés/strandolás után visszajöjjenek a hídon Bogdányba és a 
kerékpáros szempontból "zsákká" vált Bogdányt is felkeressék.  Hanem benn a Szigeten kerekeznek 
tovább Tahitótfalu felé.  Ugyanez érvényes a Budapest felől a Szigeten érkezőkre is: elmennek a 
Szigetcsúcsig, majd vissza a hídig, a hídon átkelnének és mennének tovább Visegrádra.  A helyzet az, hogy 
sem a Szigetcsúcs természeti szépségével, sem Visegrád turisztikai attrakcióival nem tudunk versenyezni, 
jó eséllyel egyszerűen nem marad arra sem idejük, sem kedvük a kerékpárosoknak, hogy egy vízműtelepi 
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hídtól bejöjjenek a "zsákká" volt Bogdányba. Ezt meg kellene akadályozni egy Hajó utcai híddal, így a 
kerékpárosok mindkét irányból (Budapest, Visegrád) átmennének Bogdányon ezzel fogyasztást/helyi 
adót generálva az önkormányzatnak, pezsgést, életet hozva a falunak. Kérdezem, hogy az önkormányzat 
támogatja-e a kerékpáros híd Hajó utcai építését és megtesz-e mindent ennek előmozdítása érdekében ?  
 
Schuszter Gergely: Rövid válasza az, hogy az EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonala Dömös – Visegrád – 
Kisoroszi – Tahitótfalu – Pócsmegyer – Szigetmonostor – Szentendre útvonalon halad. Kb. másfél évig 
próbáltunk érvelni a 11-es út jobb partján vezető kerékpárút mellett, lévén árvízi bevédés szempontjából 
is fontos lett volna. De egyetértünk avval is, hogy a szigettel kapcsolat alakulhat ki, akár családi 
kapcsolatok, akár szabadidős vagy munkába járás szempontjából. A községi szakasz EuroVelo 6 
nyomvonalként épült meg. Kérésünk az volt, hogy minél közelebb haladjon el a híd a faluközponthoz, 
ill. a meglévő kerékpárút szakaszhoz. Célunk az, hogy a meglévő kerékpárút legyen összekötve a 
megépítendő híddal. Itt tartunk most, tervet még nem láttunk. 
 
Dr. Telek Zoltán: A falu "szép" Duna partját jelenleg három utcán át lehet megközelíteni (Hajó u., 
Malom köz, Strand u.).  A Malom köz és a Strand utca nem rendelkezik gyalogátkelőhellyel, pedig a Duna 
part a falu ékessége, minél egyszerűbb megközelítésének biztosítása fontos kérdés, a József Attila utca 
felől érkezők biztonságos átkelése a 11-esen csak nagy kerülővel oldható meg a Duna felé.  Az egész 
faluban célszerű lenne a gyalogátkelőhelyek lámpával való felszerelése is, ahol a gyalogos megnyomja a 
gombot, a lámpa pirosat ad és a gyalogos átkelhet. Kérdezem, hogy a Malom köznél és a Strand utcánál 
tervezi-e ez önkormányzat gyalogátkelőhelyek kialakítását a Duna part megközelítésének könnyítésére? 
 
Schuszter Gergely: Állami kezelésű út esetében 5-15 M Ft a gyalogátkelőhely létesítésének költsége. A 
fizetés pedig azt terheli, aki igényli. Egyszerűnek tűnik, de nem önkormányzati terület, nem tehetjük meg 
úgy, mint a helyi közutak esetében. Tervvel rendelkezünk az Arany J. utcánál történő gyalogátkelőhely 
kialakítására. Ideiglenes táblázás is napi 120 eFt. Fontosabb a Malom utca felújítása, és ott a csapadékvíz 
elvezetésének megoldása, amire vis maior pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. 
 
Dr. Telek Zoltán: A falunak szép uszodája van, ami tanítási idő után, hétvégéken, iskolai szünetekben 
kihasználatlanul áll.  Sokan végeznek ülő munkát, ma már az emberek kevesebbet mozognak, számosan 
szeretnének úszni, mely mozgásforma kíméli az izületeket, idősebb korban, nagyobb testsúly mellett is 
kímélő mozgásforma. Célszerűnek látnám az uszoda meghirdetett nyitva tartással való használatának 
biztosítását az oktatási időn kívül is.  Délután 16-21 óra között hétköznap, hétvégén/oktatási 
szünetekben egész napos nyitva tartás is lehetne.  Erre kb. 2 fő fél állású személyt elég lenne 6 hónapos 
határozott időre alkalmazni.  6 hónap alatt kiderülne, hogy van-e erre igény, a bevétel eltartja-e legalább 
a 2 fő alkalmazottat ? Ha nincs igény, akkor 6 hónap után fel lehet hagyni az egésszel, a 2 embert el lehet 
küldeni, ennyit megér az egész.  Ha azonban van rá igény, akkor az a falu élhetőségét, az itt élők 
komfortérzetét jelentősen javítani fogja.  Megfelelően hirdetve (facebook, önkormányzati honlap, helyi 
lap, buszmegállók, üzletek, posta, templom, stb.) mindenki értesülhetne a lehetőségről és remélhetőleg ki 
is alakulna egy törzsközönség is, akik a későbbiekben ragaszkodnának is ehhez a 
szolgáltatáshoz.  Kérdezem, hogy az önkormányzat tervezi-e az uszoda mindenki számára nyilvános 
nyitva tartását oktatási időn túl? 
 
Schuszter Gergely: Igazából ezen már túlvagyunk. a tanuszoda kihasználtsága jelenleg 70-80 %-os (30-
40 %-ról indultunk). Kiemeli, hogy nem strand a létesítmény, de el lehet érni, koordinált, rendszerezett 
keretek között, bérlet keretében. Nyitvatartási idő nincs, mivel nem strand jellegű. 
 
Dr. Telek Zoltán: Magyarországon a kajak-kenu sikeres sportág, a környéken (Nagymaros, Verőce, Vác, 
Göd, Újpest) jelentős kajak-kenu szakosztályok működnek. A falu adottságai ideálisak a kajak-kenu 
sportág művelésére, célszerű lenne a gyermekeket megtanítani testnevelési órai keretekben a vízi 
közlekedés/tartózkodás alapvető szabályaira, a kajak-kenu sportág alapvető dolgaira május-június-
szeptember hónapokban. Célszerű lenne heti néhány alkalommal edzőt is foglalkoztatni valahonnan a 
környék klubjaiból, akinek irányításával a versenyszerű sportra is kedvet érző gyerekek elvégezhetnék 
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edzéseiket.  Ehhez jó lenne egy Duna parti csónakház, ahol az iskolások testnevelési órái / versenyzők 
edzései mellett lehetne bértárolást folytatni kishajó tulajdonosoknak, kishajó bérbeadást biztosítani 
turisták részére.  Az üzemeltetést rá lehetne bízni ezzel foglalkozó vállalkozóra, magam pl. szívesen 
lejárnék egy csónakházhoz, ahol pl. a "Brazil" egy vállalkozó alkalmazottjaként foglalkozna a hajók 
kiadásával az iskolások /versenyzők / bértároltatók / kishajót bérlők részére. Ez a csónakház egy jó 
hangulatú dolog lenne a bogdányi Duna parton, pezsgést hozna a vízi életbe, még mozgalmasabbá tenné 
a partot.  Tudomásom szerint eladó a 11-es út - Strand utca sarokház, és a Forgó étterem melletti 
műemlékház tulajdonosa is szívesen szabadulna a házától. Mindkét ház nagy, Dunáig érő telekkel 
rendelkezik, csónakháznak alkalmas.  Megjegyzem, hogy mindkét telken jelentős számú parkoló is 
kialakítható lenne, ami enyhíthetne a néha bizony igen zsúfolt Duna parti parkolás helyzeten is.  Talán a 
Szúnyog büfé melletti rész is alkalmas lehet csónakház céljára. Kérdezem, hogy az önkormányzat tervezi-
e a Duna parton csónakház kialakítását? 
 
Schuszter Gergely: Megítélése szerint ez egyesületi vagy vállalkozási szintre tartozik. Az Önkormányzat 
üzleti vállalkozásba nem fog. 
 
Liebhardtné Józsa Mária: a helyi utak állapotára hívja fel a figyelmet. 
 
Schuszter Gergely: Tervszerű összehangolt tervezés és fejlesztés kezdődött az Önkormányzatnál ezen 
a területen, amelynek keretében felmérésre kerülnek az út alatt húzódó vízi közművek is, szükséges-e 
azok cseréje 
 
 
2. napirendi pont: A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadása 
 
Schuszter Gergely: Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyve az előírásoknak megfelelő 
tartalommal elkészült. A TAK bemutatja a település eltérő karakterű részeit és fényképekkel, ábrákkal 
illusztrálva ajánlásokat fogalmaz meg az építtetők, tervezők és a döntéshozók számára is. Az ajánlások 
célja a településképi szempontoknak és az illeszkedés eszközeinek megismertetése, népszerűsítése.  
A TAK tervezetének véleményeztetésre részletes szabályok vonatkoznak. 
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a község lakói 
számára előzetes tájékoztatásról és a tervezet bemutatásáról szóló lakossági fórumot és közzétételt 
szervezett az önkormányzat 2017. június 12-én és az azt követő időszakban, valamint 2017. október 11-
én és az azt követő időszakban. 
A TAK tervezetét szakmai véleményeztetés céljából a Lechner Tudásközpont online egyeztető felületére 
2017. szeptember 11-én töltöttük fel. 
A beérkezett észrevételek és válaszok összefoglalását az előterjesztés mellékletét képező táblázat 
tartalmazza. 
A beérkezett észrevételek alapján a TAK tervezetét a települési főépítész közreműködésével a 
településtervezők javították. 
Ismerteti a Miniszterelnökség levelét, melyben Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvét magas 
színvonalúnak minősítik és országos kiadványban történő megjelentetési szándékukról. 
Köszönetet mond a településtervezőknek a TAK elkészítéséért. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

109/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalom szerint – elfogadja Dunabogdány Településképi Arculati Kézikönyvét, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott kézikönyv közzétételéről és megküldéséről 
gondoskodjon a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdése szerint. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, 
a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kállay Sarolta pénzügyi-gazdálkodási munkatársat, majd megadja neki a 
szót a beszámoló megtartásához. 
 
Kállay Sarolta: Részletesen ismertette a 2017. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesülését. A 
költségvetési bevételek teljesítése 2017. szeptember 30-ig 88 %, ami előrevetíti, hogy nyugodt évet zárunk. 
A közhatalmi bevételek körében ki kell emelni, hogy szinte minden adónemben teljesült szeptember 30-
ig az éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év végén tartalékképzésre. Az összes kiadás 
időarányos teljesítése 2017. szeptember 30-ig 73 %-os, ebből a működési kiadások 72,3 %-on, míg a 
felhalmozási kiadások 78,7 %-on álltak. Hitelállományunk 13.192 eFt, mely az iskolai étkező építésére 
felvett hiteltartozást mutatja 2017. szeptember 30-án. 
 
A költségvetési rendelet-módosítás a 2017. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek 
(kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, támogatás) átvezetése történt meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

110/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 
költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 

 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 11/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló rendelet, valamint a mezei őrszolgálatról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az adónem bővítés, ill. a tervezett adóemelés okát, ami jórészt a felszíni 
csapadékvíz elvezetés miatt indokolt, a tervezett útfelújítások elindulása előtt. 
Köszönti Repárszkyné Elter Anikó adóügyi ügyintézőt, majd megadja neki a szót a javaslat 
ismertetéséhez. 
 
Repárszkyné Elter Anikó: Ismerteti az adómérték módosítási javaslatot, tételesen az építményadó 
mértékének különböző összegű emelése esetén a várható plusz bevételeket is kimutatva. 
 
Schuszter Gergely: Kéri, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tűzze 
napirendjére, együtt a 2018. évi költségvetés előzetes tervezésével. 
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Dr. Németh József: Jelzi, hogy a rendeletmódosítást annak érdekében, hogy az 2018. január 1-jén 
hatályba léphessen, legkésőbb 2017. december 2. napjáig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon. 
 
Ismerteti, hogy az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. 
törvény tartalmazza a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosítását a 
reklámhordozók mint adótárgyak tekintetében, amely módosítás 2018. január 1-től hatályos. Eszerint 
amennyiben a Képviselő-testület építményadó bevezetéséről rendelkezett, abban az esetben kötelező a 
reklámhordozót, mint az építményadó új tárgyát rendeletben szabályozni. Adóköteles minden olyan 
reklámhordozó, amelyen gazdasági reklám került elhelyezésre, ide nem értve a jogszabályban 
meghatározott kivételeket. 
A reklámhordozó után fizetendő építményadó mértéke a Htv. 16/A. §-a figyelembe vételével 0-12.000,- 
Ft / m2 évente. A reklámhordozó után fizetendő építményadó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre 
használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. 
 
A javaslatban szerepel továbbá a mezei őrszolgálatról szóló 11/2011.(IV. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása is: a rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a mezőőri járulék mértéke 10.000 négyzetméterenként 
és évente 1.000,- Ft. 2017. évtől indítványozzuk a mérték 0,- Ft-ra történő módosítását, azzal, hogy a 
mezőőri szolgálatot továbbra is javasljuk fenntartani. A mezőőri szolgálat fenntartási, működési költségeit 
a központi költségvetés által biztosított hozzájárulások, ill. önkormányzati forrás biztosítják. 
 
A Képviselő-testület a bizottsági véleményezést követően rendkívüli ülésen dönt a kérdésben. 
 
 
5. napirendi pont: A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodása módosításának jóváhagyása. A Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programjának elfogadása 
 
Dr. Németh József: A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa 2017. október 9-i ülésén a 6/2017. (X. 9.) sz. társulási tanácsi határozatával egyhangú szavazással 
tudomásul vette Dunabogdány Község Önkormányzata kilépésének tényét 2017. december 31-i 
határnappal. A kilépésünk okán ugyanezen határozatban döntött a Társulási Tanács a Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási megállapodásának 
jóváhagyásáról. A módosítás lényege, hogy Dunabogdány kikerül a Társulásból. Tekintettel arra, hogy 
Önkormányzatunk 2017. december 31-ig még a Társulás tagja, így a Társulási megállapodás módosítását 
még jóvá kell hagynia a Képviselő-testületünknek. 
 
A Képviselő-testület 66/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozata értelmében Önkormányzatunk a 
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel biztosított 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2018. január 1-jétől önállóan, szakfeladatként látja el 
egy fő közalkalmazotti jogviszonyban teljes állásban történő alkalmazásával. A 2018. január 1-től létrejövő 
Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyezése iránti eljárás folyamatban van. 
Összeállításra került a Szolgálat szakmai programja, melynek fenntartói jóváhagyása szükséges. A szakmai 
program az előterjesztés melléklete. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

111/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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112/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az előterjesztés 
melléklete szerint – jóváhagyja a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 12/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
6. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2018. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és 
nyomtatásának megrendelése, valamint a 2018. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Az összességében előnyösebb ajánlatot adó a 
SPORI Print Vincze Kft.-vel kívánunk vállalkozási szerződést kötni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

113/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Bogdányi Híradó 2018. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) munkáinak elvégzésére, és havi 
1400 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft vel köt szerződést. 84,20,- 
Ft + ÁFA / db (összesen: 117.880,- Ft + 5 % ÁFA / lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

114/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
2017. évi községi naptár tördelési, valamint 1300 példányban magyar nyelven és 30 példányban 
német nyelven történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft.-vel köt szerződést összesen 
237.000,- Ft + ÁFA vállalási áron vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Földgáz vásárlás a 2018-2019. év intézményi energiafogyasztás biztosítására 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatot. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

115/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézményei 
(Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal) földgáz 
vásárlása a 2018-2019. évekre tárgyban elfogadja az FŐGÁZ Zrt. (NKM) (1081 Budapest, Szent II. 
János Pál pápa tér 20.) 3,26 HUF/MJ + ÁFA összegű ajánlatát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit a Zrt.-vel kötendő földgáz kereskedelmi 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gräff Albertné intézményvezető, Liebhardt András igazgató, dr. Németh József jegyző 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről  
 
A Településképi Arculati Kézikönyv második lakossági fórumára 2017. október 12-én került sor. 
 
Tiszta Vizet a pohárba címmel kerekasztal fórum volt a Művelődési Házban 2017. október 24-én a 
MASZESZ és az Önkormányzat szervezésében, ahol a MÖSZ és a TÖOSZ elnökei, a MEKH 
elnökhelyettese és a MASZESZ, valamint a MAVÍZ képviselői tartottak előadást a megjelent 
településvezetőknek. 
 
A Fővárosi Vízművek Önkormányzati Tanácsadó Testülete ülésén vett részt novemberben, ahol 
beszámolt a Társaság a működéséről, terveiről. 
 
Idén is megtartottuk az Általános iskola 8. osztályos tanulóinak látogatását a Polgármesteri Hivatalban, 
ahol az Önkormányzat működését ismerhették meg a diákok. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
a) 2018. évi rendezvénynaptár 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az összeállított programtervet, melyben több mint 60 esemény, 
rendezvény, program szerepel. 
 
Dr. Hidas András: A naptár képi részének összeállítása is zajlik, iskolai gyermekrajzokból válogatják ki 
a naptár képanyagát idén. 
 
b) Leutenbach-i utazás időpontja 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jövő évben esedékes testvértelepülési 
látogatás javasolt időpontja 2018. november 27 – október 1. 
 
Gräff Albertné: Jelzi, hogy ekkorra tervezték eredetileg az Óvoda 120. éves jubileumi ünnepségét, de a 
Kertbarát Körrel egyeztetve ezt előre hozzák október 22. napjára, a szüreti felvonulás pedig szeptember 
13-án lenne. 
 
c) A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány kérelme 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

116/2017. (XI. 13.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a Civil 
szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása pályázat keretében a Dunabogdányi Iskoláért 
Alapítvány részére megítélt támogatási összegből 210.000,- Ft összeg erejéig hozzájárul a pályázati 
cél megváltoztatásához, a módosított támogatási cél: a kerítés megépítésének költségeihez 
támogatás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására. 

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

 
d) A Danubia TV kérelme 
 
e) Fácános utca telek megosztás 
 
10. napirendi pont: Együttműködési lehetőség a Visegrádi Tűzoltó Egyesülettel 
 
11. napirendi pont: Polonkai Attila és társai telekalakítási megállapodás jóváhagyása 
 
A 9/d-11. 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 22:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 
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