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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 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 
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 később érkezik. 
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 
1. Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2018. évi 

önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
3. Településképi rendelet elkészítésének megrendelése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Faültetés a Dunaparton. A Leutenbach-i támogatás felhasználása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. A Bogdányi Híradó 2019. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és nyomtatásának 

megrendelése, valamint a 2019. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
7. Tájékoztató a vis maior felújításokról 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Villamos energia vásárlás a 2018. év intézményi energiafogyasztása biztosítására 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
10. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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11. A Kertbarát Kör helyisége bérbeadásának kérdése 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
12. Mercedes Unimog hasznosítása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
13. Területcsere iránti kérelem az Ady Endre utcában 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
14. Javaslattétel kitüntetések adományozására 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
15. A Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Közmeghallgatás 
 
Schuszter Gergely: Megállapítja, hogy a közmeghallgatáson személyesen nem jelent meg senki. 
Előzetesen írásban egy személytől érkezett kérdés, észrevétel, melyre az ülés keretében kapott választ. 
Ismerteti Grondzsákné Nemeshegyi Beatrix beadványát. Ebben egyrészt kifejezi köszönetét, hogy az 
Önkormányzat főkertész alkalmazásával egységes faluképet biztosít a főúton. Másrészt az Áprily L. u. 
helyzetével kapcsolatban tesz fel kérdést.  
Tájékoztatást ad arról, hogy az Áprily L. utcában még magántulajdonú részek is vannak, amelyet eddig 
nem sikerült rendezni. Külön napirendben fog ez utóbbi kérdéssel foglalkozni a Képviselő-testület. 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves 
teljesítéséről, a 2018. 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 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesülését. A 
költségvetési bevételek teljesítése 2018. szeptember 30-ig 92 %, 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 40,7 %-os, ebből a működési kiadások 
89,7 %-on. Hitelállományunk 11.080 eFt, mely az iskolai étkező építésére felvett hiteltartozást mutatja 
2018. szeptember 30-án. 
 
A költségvetési rendelet-módosítás a 2018. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új 
tételek átvezetése történt meg. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 
előterjesztett beszámolót elfogadja. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 

 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 

Község Önkormányzata 8/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi 
költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Településképi rendelet elkészítésének megrendelése 
 
Dr. Németh József: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírja, hogy 
valamennyi települési önkormányzatnak meg kell alkotnia településkép védelmi rendeletét. A 
településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv alapján készül el, és a településképi 
követelmények meghatározásával biztosítja a településkép védelmét. Emellett a településképi rendelet 
állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból 
meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. 
A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellérendelt viszonyban állnak egymással. 
A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése is eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell 
állnia egymással. 
A településképi rendelet a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a helyi építési szabályzat a „Hová, 
mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat. 
A településképi rendelet kizárólag:  

- a helyi védelmet, a védelem elrendelését és megszüntetését, 
- a településképi szempontból meghatározó területeket, 
- a településképi követelményeket, 
- a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos részletszabályokat, illetve 
- a településképi önkormányzati támogatási és ösztönzőrendszer alkalmazásával kapcsolatos 

részletszabályokat  
állapíthatja meg. 
A jelenleg is hatályos rendeleteink településképi szabályozásra vonatkozó előírásait a településképi 
rendelet megalkotása során figyelembe kell venni, annál is inkább, mert a településképi rendelet 
elfogadásával egy időben ezen rendeleteket, ill. rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 
Ezek a rendelkezések azonban nem emelhetők át automatikusan a településképi rendeletbe, mivel a 
vonatkozó országos keretszabályokban változások történtek, így a jogfolytonosság biztosítása mellett a 
magasabb szintű jogszabályi követelményeknek való megfelelésről is gondoskodni szükséges. 
 
Ismerteti a Völgyzugoly Műhely Kft. 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatát a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) 
elkészítésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) megfogalmazottak szerint. 
Ehhez kapcsolódik a HÉSZ törvényességi áttekintése, a HÉSZ-ben nem szabályozható kérdéskörök 
hatályon kívül helyezése vagy a szövegezés módosítása, melynek elvégzését a Korm. rendeletben 
meghatározott eljárásrend szerint 600.000,- Ft + ÁFA összeg ellenében vállalja a Völgyzugoly Műhely 
Kft. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
99/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a 

Településképi Arculati Kézikönyv alapul vételével – Dunabogdány község közigazgatási 
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területére vonatkozó Településképi rendelet elkészítését a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 43/A. § 
rendelkezései szerinti eljárásrenddel elindítja. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat Dunabogdány Község Településképi Rendelete elkészítésével, valamint a 
HÉSZ kapcsolódó törvényességi felülvizsgálatával a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és 
Tervező Kft.-t (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bízza meg, 2.100.000,- Ft + ÁFA díjért. 
A tervezési díj fedezete A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a 
vállalási ár fedezete a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön 
betervezésre. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 

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

 
 
4. napirendi pont: Faültetés a Dunaparton. A Leutenbach-i támogatás felhasználása 
 
Schuszter Gergely: A Dunaparton a tulajdonosi jogokat gyakorló KDV-VIZIG-gel közösen 
megkezdődött a növényzet újraültetése. Szakami javaslatuk alapján az általuk meghatározott fa-és 
cserjefajták kerülnek kiültetésre. Ismerteti a meghatározott fajtákat és darabszámokat: 11 db tölgyfa, 10 
db galagonya, 100 db som, 30 db mogyoró, 5 db kőris. Mindez 340.310,- Ft-ot tesz ki. Ezzel 
kapcsolatban adománygyűjtési akciót is hirdetett az Önkormányzat. Amennyiben a felajánlások nem 
fedeznék az összeget, a hiányzó összeget javasolja önkormányzati keretből biztosítani. Amennyiben a 
felajánlásokból többlet marad, az átkerül a tavaszi ültetési etapba. 
Tájékoztatást ad arról is, hogy az öt db kőris telepítésére 1000 euró összegű adomány érkezik 
Leutenbach önkormányzatától. Ezen kívül szintét 1000 euró összegű adományt nyújt Leutenbach 
önkormányzata öt db pad kihelyezésére a Dunaparton lévő játszótér környékére. 
 
Dr. Hidas András: Jelzi, hogy a felsoroltak között allergén hatású növény (mogyoró) is található. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
100/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a Dunaparton fa-és cserje ültetést bonyolít le, a KDV-VIZIG szakmai javaslata 
alapján, összesen 340.310,- Ft értékben. 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Leutenbach Önkormányzatától érkező összesen 
2.000 euró összegű adományt, melyből öt db kőris kerül kiültetésre és öt db pad kerül 
kihelyezésre a Dunaparton, a játszótér és a strand környékére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról szóló rendelet megalkotása 
 
Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait 2018. január 1-jétől önállóan látja el a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) keretében egy fő közalkalmazotti jogviszonyban teljes állásban 
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történő alkalmazásával. A Szolgálat részére a Pest Megyei Kormányhivatal a működési engedélyt 
megadta, a szolgáltatói nyilvántartásba felvétel megtörtént. 
A Pest Megyei Kormányhivatal mint működést engedélyező és ellenőrző szerv 2018. október 2-án 
hatósági ellenőrzést végzett a Szolgálat feladatellátását illetően. Az ellenőrzés célja annak megállapítása 
volt, hogy a Szolgálat a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően 
működik-e. 
Az ellenőrzés a Szolgálat működését alapvetően megfelelőnek ítélte meg, az ellenőrzésről felvett 
jegyzőkönyvben a Kormányhivatal jelezte, hogy rendeletben szükséges szabályozni a család-és 
gyermekjóléti szolgálat igénybevételét. Ismerteti a rendelettervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 9/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét a személyes 

gondoskodás körébe tartozó ellátásokról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
6. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2019. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és 
nyomtatásának megrendelése, valamint a 2019. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Az összességében legelőnyösebb 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 javaslatot. 

 
101/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a Bogdányi Híradó 2019. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) 
munkáinak elvégzésére, és havi 1400 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI Print 
Vincze Kft.-vel (2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.) köt szerződést 86,50,- Ft + ÁFA / db 
(összesen: 121.100,- Ft + 5 % ÁFA / lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat a 2019. évi községi naptár tördelési, valamint 1300 példányban magyar nyelven 
és 30 példányban német nyelven történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft.-vel 
(2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.) 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: Tájékoztató a vis maior felújításokról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Bukovics János műszaki ellenőrt és Pásztor Jenőt a Bitunova Kft. 
képviseletében. 
Három út helyreállítása történt meg vis maior pályázaton nyert támogatás igénybevételével: Svábhegy 
utca, Malom utca, Táncsics M. út felső szakasza. 
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Pásztor Jenő: A Svábhegy utcában alkalmazott technológiát ismerteti. Ez egy régóta ismert és használt 
technológia, aminek az elnevezése itatott bitumen emulziós makadámút. Itt egy vizes bázisú 
kötőanyagot permeteznek ki, a kipermetezés után víz kipárolog, a bitumen pedig megköti a felszórt 
zúzalékszemeket. A technológiából adódóan 10 %-kal túlszórják a felületet zúzalékkal és nem söprik le. 
A szükséges mennyiség beleköt, és a terheléstől elaszfaltosodik. Itt 5 kg/m2 kötőanyagot használtak fel, 
két rétegben, kétféle szemcseméretben, a mart aszfaltos kiegyenlítésen. A technológiát október végéig 
lehet kivitelezni az időjárási körülmények miatt. Ennek a felületnek segít a forgalom, a terhelés. 
Tavaszra jól járható út lesz, amire egy év garanciát vállaltak. 
 
Bukovics János: Referenciaként ismerteti a Lábatlanon lévő ilyen burkolattal ellátott utat, amelyen 50 t 
teherbírású tehergépjárművek közlekednek. 
A Svábhegy utca helyreállításában ez az eredeti állapotnál többet hozott, amire szükség is volt. A mart 
aszfaltos felület ugyanis az itatásos technológia, rendbehozatal nélkül nem lett volna elég, kevés 
kötőanyag lett volna benne, kellett a plusz kötőanyag a megfelelő helyreállításhoz, a felület 
összefogásához. Plusz költségigény nélkül történt ez a fajta helyreállítási munka. A munkavégzés során 
az útfelület mart aszfalttal került kiegyenlítésre, aztán jött a makadám felület. A munka garanciális, egy 
év elteltével utófelülvizsgálatra kerül sor, szükség esetén kijavítás ingyen. 
Burkolatbontás esetén javítható, a közmű csatlakozások esetén kisebb gép igénybevételével javítható a 
felület. Lehet hordós kiszerelésben bitumen emulziót beszerezni, melynek felhasználásával és zúzalék 
szórásával ezek a bekötések helyreállíthatók költséghatékonyan. 
A Táncsics Mihály út esetében meleg aszfaltos burkolat készült el felszíni vízelvezetéssel, 
aszfaltszegélyes tereléssel nyílt árokba. 
A Malom utca esetében még az építési munkák zajlanak. Itt a munkavégző gép alatt a csatorna 
összeszakadt, erre is tekintettel más burkolattípus került alkalmazásra. A nagykockakő burkolat helyett 
betonalapra térkő burkolat kerül, ami alá 60-as cső került lefektetésre (a 40-es helyett) a Duna-parti 
befogadóig. Elől az acél víznyelőrács cseréje megtörtént a szükséges betonozással. Kétoldalt kiemelt 
szegély készült. Külön megrendelésre gabilon-hálós fal épül az ott lévő épület statikai megerősítése 
érdekében. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
8. napirendi pont: Villamos energia vásárlás a 2018. év intézményi energiafogyasztása biztosítására 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
102/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
község 2019. évi közintézményi villamos energia vásárlása tárgyban elfogadja az EC Energie 
Investment Kft. (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 23,90,- Ft/kWh + ÁFA összegű ajánlatát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel 2019. évre kötendő villamos energia 
kereskedelmi szerződés aláírására. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Egyeztetés az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.vel a hulladékszállítás 
számlázási késedelméről. Az NHKV végzi 2016. április 1-től a lakossági díjbeszedést és a közszolgáltató 
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felé a szolgáltatói ellenérték kifizetését, elszámolás alapján. 2017. első negyedévi számla rendben 
érkezett, azóta viszont számlázás nem volt a településen. Ez ügyben fordult az NHKV-hoz, valamilyen 
kompenzációt kérve, tekintettel arra, hogy rajtuk kívül álló okokból nem áll módjukban fizetni immár 
hat számlát. Az NHKV részéről a halasztott ütemezésű fizetés, ill. a részletfizetés biztosítása került 
meghatározásra. Ennél több kompenzációt látna indokoltnak a lakosság irányába. 
 
Köszöntések: 

o Fábián Mária, 90 éves születésnap 2018. október 27. – köszöntés 2018. 11. 05. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Közvilágítás bővítése 
 
Schuszter Gergely: A Svábhegy utca 55. előtt és a Rózsa utcában egy-egy lámpatest felszerelése 
szükséges. Emellett a Cseresznyés utca végén a Levendula utca felé lenne szükséges közvilágítás 
kiépítésére. 
 
Spanisberger János: Az Öreg Kálvária utca esetében jelzi, hogy az időközben kihelyezett ELMŰ-
oszlopokra kellene áthelyezni a lámpatesteket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
103/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Svábhegy 
utcában és a Rózsa utcában egy-egy helyen közvilágítási lámpatestek beszerzését és 
felszerelését, továbbá az Öreg Kálvária utcában 3 lámpatest áthelyezését és 2 új 
közvilágítási lámpatest kihelyezését, valamint a Cseresznyés utca végén két új fényvető és 
egy kandeláber kihelyezését megrendeli az EC Energie Investment Kft.-től (1223 
Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) 627.913,- Ft + ÁFA vállalási áron. 
Fedezet: A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a vállalási ár 
fedezete a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön betervezésre. 
 

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

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

 
b) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
104/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 

Dunabogdány 750/2 hrsz.-ú kivett közterület tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Áprily L. u. 2. (755/5 hrsz.) számú ingatlan 
víz-és szennyvíz ellátása megnevezésű – 2018. október 4. napján kelt műszaki dokumentáció 
(készítő: NÉRÓTERV Kft.) megvalósításához a következő feltétellel: 
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- 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 

 
c) Rendezvénysátor beszerzése 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót. 
 
Liebhardt András: Két témában kéri a Képviselő-testület döntését. 
Még nyáron volt egy kisebb tűzeset a villanyóra szekrénynél, egy zárlatos régi vezeték miatt. Ez pont a 
búcsúi nagykoncert előtt volt néhány órával. Ideiglenesen helyreállították. Mindenképpen hozzá kell 
ehhez nyúlni. Ha már hozzányúlunk, akkor célszerű lenne egyúttal hálózatfejlesztést is megvalósítani, itt 
3x50 A lenne az ideális, ez LED technológia mellett már elegendő, a nagyrendezvények 
energiafelvételéhez is. Korábban a 3x63 A bővítéstől az ELMŰ elzárkózott, de az energiatakarékos 
LED technológia mellett már a 3x50 A is biztonsággal működne. Előzetes költségbecslés 250.000,- Ft 
hálózatbővítési hozzájárulás + szekrény + munkadíj. Ez utóbbi is kb. 200.000,- Ft lenne. 
 
A másik téma pedig rendezvénysátor beszerzésének kérdése. Sok szabadtéri rendezvény van: 
szórakoztató, kulturális, sport. Egy 8x12 méter alapterületű, teljes magasság: 4 méter, oldalmagasság: 2,6 
méter nagyságú, acélvázas rendezvénysátor került a látókörbe, mely vízálló, erős PVC ponyvával 
rendelkezik. Erre 10 év garancia van. Amennyiben két sátor kerül egymás mellett felállításra, akkor az 
16x12 méter területű fedett részt kapnánk. Előzetes egyeztetések voltak a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal és a Németekért Alapítvánnyal is egy sátor finanszírozása érdekében. A két szervezet 
nem zárkózott el a beszerzéstől. 
Ára külföldről történő beszerzés esetén kedvezőbb, mint a hazai forgalmazón keresztül. Egy darab 
esetén szállítással együtt 2357,33 euró, két darab esetén 4619,33 euró lenne. Magyar forgalmazónál egy 
darab 1.047.420,- Ft. 
A felső udvarban egy darab férne el, ami gyakorlatilag lefedné a területet. A rendezvénytéren elférne a 
kettő. 
 
Schuszter Gergely: Egyre gyakoribb probléma, hogy a nyári programokon a Rendezvénytéren az 
időjárás nem kegyes hozzánk, kiszolgáltatottak vagyunk, és kisebb-nagyobb eső, vihar nehezíti meg a 
lebonyolítást. A színpadfedés és a rajta lévő technika a nagykoncertek esetében két napra kb. 500 eFt. 
 
Gräff Albertné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat csak a 2019. évi költségvetésében látna 
lehetőséget egy sátor beszerzésre, közösen a Németekért Alapítvánnyal. 
 
Liebhardt András: Nem sürget az idő, jövő évben május 1. lenne az első szabadtéri rendezvény, 
illetőleg felmerült, hogy a tavaszi nemzetiségi délután más keretek között kerülne megszervezésre, 
amihez szükség lehet rá. 
 
Spanisberger János: A Németekért Alapítvány is támogatja a beszerzést, lehetőségeihez mérten. 
Beázás mentesen lehet összeállítani a két sátrat, ami lényeges. Téli tárolását kellene megoldani. 
 
Schuszter Gergely: Kéri, hogy a három érintett potenciális költségviselő szervezet közösen tartson 
egyeztetést az ügyben. Meglátása szerint az Önkormányzat részéről egy db rendezvénysátor 
megvásárlását kivitelezhetőnek tartja. 
 
Bánáti Bence: Felveti, hogy saját erős szállítás nem költséghatékonyabb-e. 
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A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Művelődési Ház hálózatbővítéséhez szükséges 
finanszírozási döntést a pontos árajánlat ismeretében későbbi ülésén hozza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
 
 
105/2018. (XI. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat támogatja egy darab 8x12 méter nagyságú rendezvénysátor beszerzését, 
2357,33 euró áron. Fedezet: a 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 
 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megkeresi a Német Nemzetiségi Önkormányzatot és a 
Dunabogdányi Németekért Alapítványt, hogy egy további rendezvénysátor közös 
finanszírozásban történő beszerzését vizsgálja meg, annak feltételeit lehetőség szerint teremtse 
meg. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
d) Kerékpárút kőgomba felfestése 
 
Bánáti Bence: A kerékpárút külterületi szakaszán lévő kőgombák láthatóságát kéri megvalósítani. 
Javasolt megoldás: felfestés fényvisszaverő festékkel 10-15 méter hosszban. 
 
Schuszter Gergely: A településüzemeltetéstől kérni fogja a megvalósítást. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a kerékpárút külterületi szakaszán lévő kőgombák 
láthatóságát biztosítani szükséges, a következők szerint: felfestés fényvisszaverő festékkel 10-15 méter 
hosszban, a megküldött javaslat szerint. 
 
A 10/e)-15. 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 21:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


