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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 12-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 pontokat. Napirend előtt Héder Tamás főkertész bemutatkozására 
kerül sor. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Beszámoló a Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2018. évi támogatására 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. A Dunakanyari Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
7. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. A Dunabogdány 1216 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

9. Fellebbezési kérelem elbírálása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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Napirend előtt: Főkertész bemutatkozása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Héder Tamást, aki 2018. március 1-től a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit 
Kft. állományában főkertészi feladatkört lát el. 
 
Héder Tamás: Bemutatkozik, ismerteti eddig szakmai pályafutását, életútját. 
2017 tavasz végétől megbízási szerződés keretében végezte a Kossuth Lajos utca belső szakaszán, illetve 
a Szent János téren a növényápolási munkákat. Az önkormányzat ez év március elsejétől egy főállású 
kertész munkakört hozott létre. Az önkormányzat biztosítja a rendszerbe bevont területeken az alapvető 
növényápolási munkákat (metszés és növényvédelem) a fák és cserjék esetében, illetve a zöldfelületek 
kaszálását. Természetesen a lakóktól minden segítséget szívesen fogad. A Kossuth Lajos utca, az 
intézményi területek, és a belső utcák fognak elsőbbséget élvezni. Egységesen ápolt és rendezett 
településkép kialakítása a célja. 
 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Liebhardt András: Részletesen ismerteti a beszámolót. 
Programok: Az intézményben különböző heti rendszerességű program (szakkörök, hagyományőrző, zenei 
foglalkozások, próbák, tornák, baba-mama foglalkozás, nyugdíjasklub) működik. Az intézményben a 
rendszeres programok idénye az októbertől június elejéig terjedő időszak, nyáron visszaesés tapasztalható, 
az alkalomszerű programok egész évben folynak. 
Az intézményben folyó rendszeres programok hétköznaponként koradélutántól 22 óráig tartanak, 
hétvégén programtól függően bármely napszakban. Az alkalomszerű programok túlnyomó része 
péntekre vagy hétvégére esik. A község lakosainak kulturális, közösségi igényeit kiszolgáló intézmény a 
célközönség életviteléhez alkalmazkodik. 
A programok tekintetében a lehetőségek kiaknázása után nagyjából minden korosztály talál igényeinek 
megfelelő kínálatot. 
Képzőművészet az intézményben: A volt helytörténeti gyűjtemény számára szolgáló helyiség kiállító-teremként 
működik. Ennek kialakítása 2017. évben megvalósult. Ismerteti a 2017-ben tartott kiállításokat. Idén 
Lengyel Rita: Utak és ösvények c. kiállítása március 24-én nyílik meg, szervezés alatt van négy további 
kiállítás. Ebben Schwartz Rezső nagy segítségére van. A cél az, hogy állandó jelleggel legyen kiállítás az 
intézményben. 
Nagyrendezvények: 
1. Az Újévi koncert január végén volt. 
2. Pünkösdi fesztivál: A látogatottság már nem volt olyan, ezért nagy pünkösdi rendezvény a korábbiak 

szerint nem került megszervezésre. Ez ilyen értelemben átalakulóban van. 
3. Színházi hétvége: Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter: És Rómeo és Júlia című darabját láthatták, 

melyet egy zenés buli követett: A harmadik figyelmeztetés nevű színész zenekar (Pesti Színház 
tagjaiból). Vasárnap este Orlai színház: Párterápia (Balla Eszter, Debreczeny Csaba, Mészáros Máté) 
című darabja volt látható. Idén a szombati stúdió színházi előadás még egyeztetés alatt van. Utána a 
Rendezvénytéren lesz egy gálaest, a FAKULT 10 éves fennállása apropóján az eltelt évek alatt 
összeállított FAKULT-os produkciókból készülne egy szcenizált összeállítás. Vasárnap pedig egy 
kétszereplős vígjáték lesz Benedek Miklós és Ullmann Mónika előadásában. Tavaly 900.000,- Ft 
pályázati támogatás érkezett, idén ilyen pályázat nem jelent meg. 

4. Augusztusi búcsú. 
5. Kitelepítés 70. Természetesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat volt a fő szervező, de érintette 

az intézményt és az önkormányzatot is. Volt előadás (Marchut Réka), szombaton szcenizált előadás 
a Művelődési Házban (FAKULT), vasárnap a kitelepítési emlékműnél megemlékezés és egy 
kiadvány: Út az Új Heimatba címmel (nagyapám naplója és a korszak helyi történetének levéltári 
forrásokon alapuló feldolgozása). 
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Könyvtár: A PMK látja el a szakmai feladatokat, ennélfogva kettős fenntartásban működik. 
Karbantartási munkák: A külső faburkolatok mázolása állagmegóvás érdekében időszerű lenne, valamint 
két helyen nyílászáró csere szükséges. A kiállító-terem esetében az aljzatburkolat cseréje lehetne a befejező 
lépés, ami után akár reprezentatív funkciója is lehetne a teremnek. Idén a fűtési rendszer átmosásra került, 
a hatásfok javítása érdekében. Függőben lévő kérdés a nagyterem hangszigetelése, klimatizálása, ezek 
középtávú fejlesztések. Az intézmény különböző részeinek lezárhatósága és ezzel a ki nem bérelt részek 
elválasztása is megoldandó. 
Az utóbbi időben megnövekedett a magánrendezvények száma. Javasolja a terembérleti díjszabás 
felülvizsgálatát, mely témában a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének összehívását 
kéri. 
Éves költségvetési keret 17 M Ft. 
 
Spanisberger János: Szükségesnek tartaná a kapu rendszeres zárását, az átjáró jelleg megszüntetését. 
Gépjárművel a Strand utca felől kellene bejárni.  
Nincs területe az intézménynek raktározási célra, ez megoldandó. 
 
Gräff Albertné: Első szó a dicséreté, köszöni és elismerését fejezi ki a sokoldalú és sokrétű művelődési, 
kulturális feladatellátásért, a sok értékes rendezvényért. Gyakorlatilag heti szinten van valamilyen 
program, rendezvény. 
A szomszéd ingatlan tulajdonosa megkereste, ezért kéri, hogy a korábbi rend szerint a nagyteremben 
megvalósuló rendezvényekről előzetesen értesítse őt az igazgató. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

22/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Művelődési Ház Dunabogdány intézmény 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2018. évi támogatására 
 
Schuszter Gergely: A 2018. évi önkormányzati költségvetés 3.500.000,- Ft-ot biztosít civil szervezeti 
támogatások céljára. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

23/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli 

források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására, a határozat 
mellékletét képező tartalommal. 
 

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (3.500.000,- Ft összeget) a 2018. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) 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 
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Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározása 
 
Gräff Albertné: Ismerteti az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A 
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az 
érintett szülőket. Ismerteti továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva tartás 
javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

24/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata által fenntartott Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény 
2018/2019. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvodai felvétel időpontja: 

2018. április 23. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig 
2018. április 24. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig 
2018. április 25. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig 
2018. április 26. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig 
2018. április 27. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző, Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: 2018. március 22. 
 
 
25/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 

Német Nemzetiségi Óvoda nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti 55 óra, 
az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az Óvoda nyári 
zárva tartását 2018. július 30-től augusztus 24-ig, téli zárva tartását 2018. december 27-től 
december 28-ig határozza meg. 
A téli zárva tartás igényfelmérés eredménye szerint lesz: amennyiben az Óvoda összlétszámának 
10 %-a jelentkezik az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés esetén zárva tart. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt 

értesítsen. 
 

Felelős: Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. napirendi pont: A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2018. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ezt és a 
2018. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve figyelembe vételével 
összeállított közbeszerzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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26/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § alapján „Dunabogdány Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervét” – a 2018. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve – a 
határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község 
honlapján, továbbá az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje 
figyelemmel. 

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

 
 
5. napirendi pont: A Dunakanyari Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

27/2018. (III. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari 

Önkormányzati Társulás 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

A Társulás 2017. évi zárszámadása: 

Kiadások főösszege Bevételek főösszege 

12.708.- 5.427.840.- 

    Záró pénzmaradvány: 5.415.132.- Ft 
 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyari 

Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

A Társulás 2018 évi költségvetése 

Kiadások főösszege Bevételek főösszege 

6.010.432.- 6.010.432.- 
 

3. A Képviselő-testület támogatja a Dunakanyari Önkormányzati Társulás további működését.  
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
6. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot kereste fel Rokfalusy Balázs képviselővel a vételi lehetőségek 
helyzete, javítási lehetőségei ügyében. 
 
A Fővárosi Vízművek – Önkormányzati Tanácsadó Testület ülésén vett részt. 
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A Szentendrei Járási Hivatal által szervezett Polgármesteri Fórumon vett részt. 
 
A Nyugdíjas Klubnál tett látogatást. 
 
Rongálás történt a- Kiscuki közben, ill. Óvoda – táblát érintően. 
 
Köszöntések: 

o Kammerer Teréz - 90 éves születésnap 2018. március 2. 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Dunabogdányi Általános Iskola átszervezési javaslata 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Spáthné Faragó Éva intézményvezetőt, majd megadja neki a szót. 
 
Spáthné Faragó Éva: Ismerteti az átszervezési javaslatokat. Az egyik az intézmény maximális 
létszámának 275-főről 300-ra történő emelése. Indoklás: a 2016/2017-es tanévben a tanulólétszám 269 
fő, mely a jövő tanévben várhatóan tovább fog növekedni. Egy kimenő 8. osztály van 26 fővel, mely 
helyébe várhatóan két osztály fog indulni, ugyanis az óvoda jelzése alapján az érkező gyermekek száma 
kb. 36 fő. Többen jelentkeznek a környező településekről is, a német nyelvoktatás vagy a könnyebb 
megközelíthetőség miatt. További indok, hogy a CSOK-nak köszönhetően jelentősen nőtt az elmúlt 
nyáron is a beköltöző családok száma, néhol több általános iskolás korú gyerekkel. 
A másik javaslat, hogy az iskolai könyvtári feladatokat megállapodás alapján a községi könyvtár láthassa 
el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

28/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dunabogdányi Általános Iskola és AMI (a továbbiakban: intézmény) szakmai alapdokumentumának 
módosítását, mely az intézmény alapdokumentumában meghatározott maximális létszám 275 főről 
300 főre történő emelésére irányul. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az intézmény értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 

29/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Dunabogdányi Általános Iskola és AMI (a továbbiakban: intézmény) szakmai alapdokumentumának 
módosítását, mely a könyvtári feladatok ellátásának átszervezésére (saját szervezeti egység helyett a 
községi könyvtárral való együttműködési megállapodás útján történő feladat ellátásra) irányul. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az intézmény értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 

 
b) Tanuszoda tűzjelző rendszer javítása 
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Spanisberger János: Tájékoztatást ad arról, hogy a Tanuszoda tűzjelző rendszere kijavításra került, az 
átjelzés és távfelügyelet működik, a munkákat már az új munka-és tűzvédelmi szakember 
közreműködésével vették használatba. 
 
 
c) Cseh Attila kérelme 
 
8. napirendi pont: A Dunabogdány 1216 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem 
 
9. napirendi pont: Fellebbezési kérelem elbírálása 
 
A 7/c)-9. 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 20:10 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 
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