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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 6-án 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli 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. Rokfalusy Balázs jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 
Ismerteti a napirendi pontokat. A kiküldött meghívót kérte kiegészíteni a következő témával: Favágási és 
patakmedertisztítási munkák Dunabogdány területén. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. A 371 713 azonosítószámú vis maior támogatások felhasználása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
2. A 2018. évi szociális célú tűzifaprogram 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelmek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Napvitorla beszerzés és telepítés a Dunaparton lévő játszótéren 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Favágási és patakmedertisztítási munkák Dunabogdány területén 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

 
1. napirendi pont: A 371 713 azonosítószámú vis maior támogatások felhasználása tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárása 
 
 
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 
 
2. napirendi pont: A 2018. évi szociális célú tűzifaprogram 
 
Dr. Németh József: Idén is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására irányuló pályázati kiírás. Az igénybejelentést a Magyar 
Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül kell rögzíteni, legkésőbb 2018. augusztus 
31-ig. 
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A pályázati kiírás alapján a 2018. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
igényt nyújthatnak be. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta 
esetében 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önerőn felül a tűzifa szállításából - 
ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik. 
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve 
a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján került 
meghatározásra. Dunabogdány esetében ennek figyelembe vételével a maximálisan igényelhető 
tűzifamennyiség: 280 m3. 
A belügyminiszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt, 
legkésőbb 2018. szeptember 28-ig. A belügyminiszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás 
megítélésére is jogosult. A pályázati kiírás értelmében az igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti 
mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a 
közfoglalkoztatottak 2017 évi átlagos létszámának a település aktív korú (18-65 év) lakosságához 
viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. 
A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális 
rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet. 
 
Javasolja 150 m3 mennyiségű tűzifa igénylésére a pályázat benyújtását. Így az igényelhető támogatási 
összeg mellé önkormányzatunknak 190.500,- Ft összegben kell önrészt vállalnia, ez a 2018. évi 
költségvetésből kigazdálkodható. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
68/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 
pályázati felhívás alapján 150 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt 
nyújt be. 
 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
- az 1. pontban megjelölt 150 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 190.500,- Ft saját forrást 

biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2017. (III. 7.) önkormányzati 
rendeletben. 

- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő azonnal 

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 5/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa 

támogatásról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket. Három ingatlan ingatlan villamos energia ellátása tervéhez 
kérnek közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást, továbbá az Önkormányzat optikai kábel ellátásának 
kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt érkezett kérelem. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

69/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 0156/6 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, 0156/13 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása megnevezésű 
– TVO azonosító: 182783. munkaszámú 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 

 
 

70/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1250 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Táncsics M. út 24. (1226 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos 
energia ellátása megnevezésű – TVO azonosító: 182755 munkaszámú 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 

 
 

71/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1334/20 hrsz.-ú kivett út tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, 1334/24 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása megnevezésű 
– TVO azonosító: 183006. munkaszámú 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 

 
 

72/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1130 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa – tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, 
Kossuth L. u. 76. (1130 hrsz.) szám alatti ingatlan (Polgármesteri Hivatal) önkormányzat optikai 
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kábel ellátása megnevezésű, ST-13902. rajzszámú műszaki tervdokumentáció (készítő: STENTOR-
MI Kft.) megvalósításához. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
4. napirendi pont: Napvitorla beszerzés és telepítés a Dunaparton lévő játszótéren 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az előzményeket. Elter István készített egy tervet a játszótér napvitorla 
fedésére. Ezt megküldtük egy kivitelező cégnek, akik nem javasolták a terv szerinti kivitelezést. Több 
problémát is jeleztek gyakorlati oldalról, ezek közül a legfontosabb az, hogy egy felülettel kb. 50 m2-es tér 
árnyékolását nem praktikus, illetve nem is biztonságos megoldani, főleg, ahol gyermekek vannak. Tehát 
a 2 db 50 m2-es felületet mindenképpen bontani javasolták minimum 4 részre. Ezentúl a tervező által 
betervezett 2”-os horganyzott oszlopok ilyen magasságban és ekkora vitorlák esetében nagyon 
meghajlanak, ezért is indokolt a kisebb vitorla. A másik fő gond a magasság. A vitorlákat nem célszerű 3 
– 3,5 m fölé emelni. Ennek több gyakorlati oka is van. Annak ellenére, hogy (többek között) a vár 
árnyékolása a cél és ennek megfelelően alakították a tervet, azonban ilyen munkáknál nem a vár fölé 
emelik a vitorlát, hanem gyakorlatilag körbe veszik a vitorlával a várat, amennyire csak lehet és nem 
fölötte, hanem mellette, így a magasság már csökkenthető. Ugyan ez nem annyira hatékony, mintha 
fölötte lenne, azonban a biztonság és a kezelhetőség fontosabb szempont. Az sem utolsó szempont, hogy 
a vár környezetében látható gumifelület ne melegedjen. 
Javaslatuk szerint (ha a terület árnyékolásánál nem törekszünk a tervben látható kb. 90-95 %-os 
árnyékolásra, hanem elegendő a kisebb felületű, összetettebb, de kisebb vitorlákból álló rendszer) a 
területre 4 db nagyméretű háromszög vitorla helyezhető el. Ebből kettő a csúszdák fölött lenne, illetve a 
várat venné körbe, kettő pedig csak a vártól kissé messzebb jelente 1-1 jelentős méretű árnyékot a 
gumiburkolaton, ahol tudnának a gyermekek játszani. Ez a rendszer a teljes terület kb. 50-55 %-át 
árnyékolja, azonban biztonságos, könnyen kezelhető és így is jelentős árnyékos tér alakul ki. A rendszer 
akár tovább bővíthető, ha a későbbiekben erre igény lenne. 
 
Ismerteti az árajánlatot. Javasolja a csigás lelazító rendszerrel kiegészített árajánlat elfogadását, melynek 
vállalási árra összesen 713.500,- Ft + ÁFA. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

73/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a Dunabogdány, Strand utca végén lévő játszótér napvitorlával (4 db háromszög 
alakú napvitorla csigás lelazító rendszerrel) történő árnyékolási munkálatainak elvégzését a Dr. 
Marketing Kft.-től (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69. fsz. 1.) rendeli meg 713.500,- Ft + ÁFA 
összegért. A vállalkozási díj fedezete a 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2018. 
(III. 7.) önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel történő vállalkozási szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: Favágási és patakmedertisztítási munkák Dunabogdány területén 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az egyes tételeket: Szent János tér: diófák, platán; 11-es út megjelölt fáinak 
kivétele, lombkorona tisztítás; Iparterület útjának kétoldali tisztítása, Diófa utca tisztítás, Dunapart 
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tisztítás, kivágás (itt: a ledarált fa ára beszámításra kerül), így a végösszeg: bruttó 1,2 millió Ft, amihez még 
hozzá jön a patak tisztítás bruttó 635.000 Ft, így a kettő bruttó 1.890.840,- Ft. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

74/2018. (VIII. 6.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja, hogy az 

Önkormányzat favágási és patakmedertisztítási munkák Dunabogdány területén történő 
elvégzését az Eőry és Társa Kft.-től (2025 Visegrád, Lepence völgy 28.) rendelte meg 1.488.850,- 
Ft + ÁFA vállalási áron. A vállalkozási díj fedezete a 2018. évi önkormányzati költségvetésről 
szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel történő vállalkozási szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
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 
          polgármester            jegyző 
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