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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 14-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Spanisberger János képviselő 

 
Dr. Németh József jegyző 

 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Beszámoló a Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Beszámoló a helyi adóztatásról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

4. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2017/2018. 
nevelési évben 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

5. Dunabogdány, Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

6. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

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

8. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

9. Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézményének kérelme tanulók táboroztatására 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

10. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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1. napirendi pont: Beszámoló a Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről, a közbiztonság 
helyzetéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kovács László kapitányságvezetőt, majd megadja a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Kovács László: Az írásban benyújtott beszámolót kiegészítve ismerteti az illetékességi terület elmúlt 
évi bűnügyi mutatóit, ill. a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket. 
A regisztrált bűncselekmények számát tekintve 2017. évben az ENYÜBS adatok alapján a korábbi 
2016. évi 1536 bűncselekményről 1743-ra nőtt a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények 
száma, ami 13,48 százalékpontos növekedést jelent. Az objektivitáshoz hozzá tartozik, hogy egy-egy 
befejezett sorozat-ügy önmagában képes akár 10 százalékpontos emelkedést okozni, és 2017. évben is 
fejezett be olyan csalás bűncselekmény miatt lefolytatott eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság, 
amelyben 193 db esemény került rögzítésre. 
Az előző évhez képest 2017-ben a közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma 
emelkedést mutat, 292-ről 310-re. Kismértékű csökkenés állapítható meg azonban a 14 kiemelten kezelt 
bűncselekmény számában. 
A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmény vonatkozásában elmúlt évben emelkedett. 
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusokban az elmúlt 
években folyamatos csökkenés mutatható ki. Az ide sorolható vagyon elleni, élet-testi épség elleni, 
illetve a közterületen elkövetett közrend elleni bűncselekmények. 
A közterületi állomány feltöltöttsége viszont kritikus. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a 
Rendőrség között kifejezetten jó az együttműködés. 
 
Dr. Hidas András 17:25 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a szoros együttműködésért. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

44/2018. (V. 14.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről készült beszámolóját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 

 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Repárszkyné Elter Anikó adóügyi ügyintézőt, majd megadja a szót a 
beszámoló megtartásához. 
 
Repárszkyné Elter Anikó: Tájékoztatást ad a 2018. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, 
adónemenként, a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 127 050 
eFt, május 9. napjáig befolyt összeg 63 847 eFt. Az építményadó, a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó 
teljesülése is időarányosan megfelelő. Kéri, hogy a jövőben is figyeljenek az adózók a befizetési 
határidők pontos betartására. 
Az adózási morál fenntartása érdekében a Bogdányi Híradó következő lapszámában közzétételre kerül a 
90 napon túli tartozással rendelkező adózók listája. A tavaly közzétett listából 12 fő eserében történt 
befizetés, rendezés. 
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Tájékoztatást ad az ASP ADÓ szakrendszer bevezetésével, az ahhoz kapcsolódó átálláshoz szükséges 
adattisztítás és sikeres migráció elvégzéséről, melynek eredményeképpen február közepétől már az új 
szakrendszerben történik a munkavégzés. 
A végrehajtásban változások léptek életbe 2018. január 1-től. Az önkormányzati adóhatóság végrehajtói 
hatásköre ugyanis jelentősen megváltozott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el azon 
köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtása során, 
amelyekre a törvény az adók módjára való végrehajtást rendeli el. A NAV jár el továbbá az 
önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások végrehajtása 
ügyében. 
Az Önkormányzat adójellegű kintlévőségeinek csökkentése érdekében a jövőben ennek megfelelően 
átadjuk a NAV-nak mindazon adózókkal szembeni követelésünket, melyek végrehajtása rövid időn 
belül nem vezetett eredményre. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a fegyelmezett adófizetői magatartás miatt, mellyel 
hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához. 
 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Dajka Péter települési főépítészt, majd megadja a szót a bemutatkozása 
megtartásához. 
 
Dajka Péter: Tájékoztatót ismertet egy éves főépítészi tevékenységének időszakában szerzett 
tapasztalatairól. 
Összesen 43 esetben adott ki szakvéleményt nem építési engedély köteles építési tevékenységre 
vonatkozó településképi bejelentési kérelem kapcsán, az esetek nagyobb részében kikötések nélkül, 
kisebb részben kikötésekkel. Építési engedély köteles tevékenységre vonatkozó településképi bejelentési 
kérelem kapcsán pedig 2 esetben adott ki szakvéleményt. 
Általánosságban elmondható, hogy csökken azon esetek száma, amikor utólagos felszólítás alapján kell 
az eljárást lefolytatni. A lakosok habitusától függően van olyan, aki a munkálatokat nagyon alaposan 
leegyezteti, de többen hivatali zaklatásnak veszik, főleg azok, akiket utólagos felszólítás alapján adják be 
a kérelmet. 
Kiemeli, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítése sokat segített az építészeti 
támpontok megadásában. 
Megfontolásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településképi bejelentési eljárásról szóló 
önkormányzati rendeletet oly módon módosítsák, hogy azon építési tevékenységeket, melyek a meglévő 
ingatlan külső megjelenését nem változtatják meg, vegyék ki a rendelet hatálya alól, mivel feleslegesen 
növeli az adminisztrációt (pl. meglévővel azonos színű homlokzati festés, kerítés festése). Kétségtelen, 
felmerülhet az az ellenvélemény, hogy ezzel lehetőség adódik a településképi szempontból kedvezőtlen 
állapotok konzerválására, de a tapasztalata az, hogy aki belevág egy nagyobb léptékű felújításba, az 
bizonyosan változtatni is szeretne valamit. Kezeljük felnőttként az embereket és ne terheljük őket azzal, 
hogy kerítésfestésre is engedélyt kelljen kérniük. 
 
 
4. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-
szükséglete a 2017/2018. nevelési évben 
 
Gräff Albertné: Ismerteti a 2018/2019. nevelési év várható csoportlétszámait, pedagógus-szükségletét. 
Az öt csoportban történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a 
várható összes létszám 129 fő (számított létszám). 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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45/2018. (V. 14.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2018/2019. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évben engedélyezi a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport esetében az 
átlaglétszámtól (20 fő) való eltérést. 

 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2018/2019. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda csoportjai közül az alábbiak esetében engedélyezi a 
törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) 
túllépését a következők szerint: 

1. csoport: 27 fő – számított létszám: 28; 
2. csoport: 24 fő – számított létszám: 27. 

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

 
 
5. napirendi pont: Dunabogdány, Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása 
 
Schuszter Gergely: Az Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti felújításának elvégzésére 
három cégtől kért be az Önkormányzat ajánlatot. A Fővárosi Vízművektől érkezett 728.450,- Ft + ÁFA 
összegű ajánlat elfogadását javasolja. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási-pótlási 
részének egyik eleme. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
46/2018. (V. 14.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
az Erzsébet királyné úti szennyvízátemelő gépészeti felújításának elvégzésére a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 23-27.) köt szerződést 728.450,- Ft + ÁFA összegben. A 
munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási-pótlási részének egyik eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Fővárosi Vízművek értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
6. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet: egy Cseresznyés utcai ingatlan villamos energia ellátása 
kiépítéséhez kérik a hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
47/2018. (V. 14.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 2691 hrsz.-ú kivett közút tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
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hozzájárulását adja a Dunabogdány, Cseresznyés utca 2696/7 hrsz.-ú ingatlan villamos energia 
ellátása megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 27155. számú műszaki tervdokumentáció (készítő: 
ELMŰ Hálózati Kft.) 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 

 
 
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Gyermekorvosi praxis átadás: A május 7-ei rendkívüli ülésen hozott döntés alapján megkötésre került az 
előszerződés dr. Havasi Tündével, zajlik a praxis működési engedélyeztetése. Köszönetét fejezi ki dr. 
Kovács Tibor gyermekorvos magas színvonalú munkájáért, további sok sikert kíván neki a klinikai 
munkájához. Dunabogdány nem marad gyermekorvos nélkül, annak ellenére, hogy országosan jelentős 
hiány van gyermekorvosok területén. Ezért is megnyugtató, hogy sikerült megfelelő utódot találni, aki a 
megszokott színvonalú orvosi tevékenységet folytatni képes. 
 
A Művelődési Ház nagytermében zajmérésre került sor május 4-én. Sok hétvégén veszik igénybe 
magánrendezvényre az intézményt. A szomszédos ingatlannal közös fala van az intézménynek. Meg 
fogjuk tenni azokat a jogi és technikai lépéseket, hogy a Művelődési Házban meg lehessen tartani ezeket 
a rendezvényeket úgy, hogy a szomszédot se zavarjuk, csak amennyire szükséges és lehetséges. A 
tisztességes, kulturált szórakozás biztosított lesz a jövőben is. 
 
A Bogdány mozdul! keretében május 12-én került sor a Gyalogos teljesítménytúra rendezvényre. 
 
Az idei testvértelepülési látogatás programjainak egyeztetésére került sor a „Leutenbach-bizottsággal” és 
Jana Geiger-Ott asszonnyal. A látogatás szeptember végén lesz. A program gyakorlatilag összeállt. 
 
Május 13-án a Kertbarát Kör kezdeményezésére megtörtént az első díszpolgári emlékfa elültetése a 
Dunaparton Hock Ferenc tiszteletére, a rendezvényen Bánáti Bence alpolgármester vett részt. 
 
 
8. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Egyházak támogatása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a két támogatási igényt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

48/2018. (V. 14.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 a Dunabogdányi Református Egyházközség részére 200.000,- Ft, 
 a Nepomuki Szent János Plébánia részére 300.000,- Ft 

támogatást nyújt. A támogatás fedezete a 2018. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 2/2018. 
(III. 7.) önkormányzati rendelet Egyházi jogi személyek támogatása soron rendelkezésre áll. 

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

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a szervezetek értesítésére a döntést követő 8 napon belül 
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a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 15 napon belül 
b) Sövény utca forgalomszabályozása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beadványt, annak felolvasásával. 
 
Schuszter Gergely: Megítélése szerint forgalomtechnikai kérdésekkel a felújítással, útépítéssel 
egyidőben érdemes foglalkozni. A sorompó közútra történő telepítése kizárt.  
Más közterületi részekkel is érdemes lenne foglalkozni ezzel együtt, bizottsági szinten első körben, 
szakértők bevonásával. 
Az egyirányúsítás kapcsán megjegyzi, hogy voltak erre próbálkozások korábban (pl. Patak utca, Ady 
Endre utca vonatkozásában), nincs arról meggyőződve, hogy egyirányúsítás esetén a Sövény utca kisebb 
forgalmú lenne, hiszen akkor nagy valószínűséggel ott jönnének le a gépjárművel közlekedők. Bizottsági 
keretek között – ahová meg tudjuk hívni azokat a szakembereket, akikkel már együttműködtünk az 
útpályázatnál is – hasznos lehet a tárgyalás, és megkezdődhetnek azok a faluközpont szabályozását 
érintő forgalomtechnikai egyeztetések. 
Személy szerint a fekvőrendőr telepítését elkerülné. Bár pl. a József Attila utca – ahol az Óvodába, ill. az 
Iskolába érkező gyermekek, diákok miatt gyalogosforgalom számottevő – esetenként gyorshajtás miatt 
balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki., ami indokolttá tenne valamilyen forgalom-lassító, sebességet 
korlátozó megoldás alkalmazását. A József Attila utca a mérések alapján a legforgalmasabb helyi közút, 
ennélfogva az óvodabővítés megvalósulását követően az útjaink közül az első helyen szerepel a teljes 
felújítási, újraépítési listán. Ennek tervében már szerepelni fog a forgalom lassítása, de annak módját 
illetően a szakértőkre hagyatkozik. Fekvőrendőr telepítését csak a csapadékvíz felszín alatti elvezetése 
esetén tudná elképzelni, de nem gondolja, hogy a fekvőrendőr a megfelelő megoldás. 
 
Dr. Hidas András: Sok helyen alkalmazzák a fekvőrendőrt más településen is, pl. Zuglóban tapasztalt 
ilyet nagy számban, ahol jó minőségű utak vannak és emiatt nagy sebességgel közlekednének. 
Községünkben pl. az Arany János utcában is jó, hogy kiépítésre került, tekintettel arra, hogy hosszú, 
egyenes útról van szó. A Sövény utcát annyira nem ismeri, de meg fogja nézni, elképzelhetőnek tartja, 
hogy ott is hatékony megoldás lehet. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy közlekedési szakértők véleményének ismeretében hoz 
döntést, valamint felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 
szakértők bevonásával tárgyalja meg a kérelmet, és a Sövény utcai kérelemből kiindulva átfogóan a 
településközponti utcák forgalomtechnikai kérdéseivel, milyen fajta forgalomlassító intézkedéseket, 
eszközöket lehet alkalmazni. 
 
 
9. napirendi pont: Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézményének kérelme tanulók 
táboroztatására 
 
10. napirendi pont: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
 
A 9-10. 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 19:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 



 8 

          polgármester            jegyző 


