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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 21-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
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 6 fővel
határozatképes. Gräff Albertné jelezte, hogy később érkezik. A meghívó szerinti 3. és 5. napirendi pont
összevonását kéri, valamint sürgősséggel kéri napirendre tűzni a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató
Nonprofit Kft. Alapító okirat jóváhagyását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítés szerint.
Napirendi pontok:
1.

Körzeti megbízott bemutatkozása

2.

A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2015. június 30-ai
állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról, valamint a 2015. évi
fejlesztések, beruházások áttekintése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Herr Tamás elnök

5.

A 2015. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

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

8.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Településképi határozat elleni fellebbezés elbírálása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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10. A 459 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati részének hasznosítása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
11. A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okirat jóváhagyása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. napirendi pont: Körzeti megbízott bemutatkozása
Schuszter Gergely: Köszönti Mokrai Gabriella őrsparancsnokot, valamint Marczis Norbert új körzeti
megbízottat. Kovács László kapitányságvezető döntése nyomán településünk vonatkozásában változás
történt 2015. szeptember 1-től a körzeti megbízott személyében.
Marczis Norbert: Köszönti a Képviselő-testületet, bemutatkozását követően ismerteti eddigi szakmai
életútját. Tájékoztatást ad a 2015. szeptember 1. óta felmerült aktuális ügyekről. Egyelőre Tahiban veszi
fel a szolgálatot, és ott is végez, ezen iroda biztosítása esetén van lehetőség változtatni, amit fontosnak
tartana. Budakalászról vezényelték át Dunabogdányba, Szentendrén él. A Bogdányi Híradó következő
számában riportot közöl vele.
2. napirendi pont: A 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2015.
június 30-ai állapotnak megfelelően)
Oláh Józsefné: A rendelet-módosítás a 2015. június 30. napjáig beérkezett változások átvezetését
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új
tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, pályázati támogatás, vis maior támogatás
elszámolás) átvezetése történik meg. Jelzi, hogy a rendelettervezet 1. §-ában a helyes összeg 800e Ft.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 8/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi
költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról, valamint a
2015. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Oláh Józsefné: Részletesen ismerteti a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. Kiemelte,
hogy a bevételek 48,6 %-ban teljesültek, ebből a működési bevételeink időarányosan 47,6 %-on állnak,
míg a kiadások 50,0 %-on állnak időarányosan, ebből a működési kiadások 51,5 %-on, a felhalmozási
kiadások 36 %-on állnak. Ismerteti a fejlesztések állását. A bevételek közül a helyi adók teljesítése
félévkor az éves előirányzat 55,3 %-on áll, ami csúcs az előző évekhez képest. Ebben közre játszott,
hogy az előzőz évhez képest nem csökkent a fizetési kedv, illetve aktívabb volt a jegyzői behajtási
tevékenység. Ebben az évben eddig 2,8 millió Ft lejárt adózói tartozást sikerült behajtani. Likviditási
problémák nem voltak.
Gräff Albertné 18:50 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
100/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja neki a szót a beszámoló
ismertetéséhez.
Herr Tamás: Ismerteti a programokat: a hagyományos borverseny és a nemzetiségi délután mellett
idén is megtartották a húsvéti locsolóbált a Donauknie Tanzgruppe szervezésében és a májusfa-állítást
is. Idén részt vettek az LdU gálán, ahol dunabogdányi fellépők is szerepeltek, ezt szeretnék
rendszeresíteni. Az országos kitelepítési emléknap központi rendezvénye Dunabogdányban volt 2015.
január 18-án, ahol beszédet mondott Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Hartmut
Koschyk, a német szövetségi kormány hazatelepülőkért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja
és Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. A megemlékezés előtt
10 órától német nyelvű szentmisét tartottak a dunabogdányi Nepomuki Szent János
plébániatemplomban. A Budakeszin megszervezett Sautanz fesztiválon is csapatot indítottak és az első
díjat sikerült elhozni. A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány rendezte meg idén is a pörköltfőző
versenyt, továbbá Leutenbachba a Hocketse-re is ők szervezik az utazást.
Tulajdonba átvette a Német Nemzetiségi Önkormányzat a VW Transporter kisbuszt és annak
üzemeltetését, idén márciustól. Új nemzetiségi rovatot indítottak a Bogdányi Híradóban májustól,
továbbá bemutatkozó jelent meg az E-tudásbázisban.
Már a második félévet érinti az augusztusi 25. éves testvértelepülési jubileumi ünnepség és búcsú.
Több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ezek közül a hittantábor támogatására 474e Ft, CD
kiadáshoz 100.000,- Ft összegű támogatás érkezett. A feladatalapú támogatás iránti pályázat
összeállításával sokat dolgoztak, a megítélt támogatás összege meghaladja a 2 M Ft-ot, ez emelkedés a
tavalyi évhez képest.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
101/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A 2015. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Dr. Németh József: Idén is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására irányuló pályázati kiírás. A pályázati kiírás alapján a
2015. 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
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Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Dunabogdány a 2014. december – 2015. február
hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott
tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. Dunabogdány esetében ennek figyelembe
vételével a maximálisan igényelhető tűzifamennyiség: 68 m3.
Javasolja a meghatározott maximálisan igényelhető 68 m3 tűzifa mennyiségre a pályázat benyújtását. Az
igényelhető 1.209.040,- Ft támogatási összeg mellé önkormányzatunknak 86.360,- Ft összegben kell
önrészt vállalnia. Az önerőn felül a tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik.
A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő
10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
102/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. augusztus
31-én közzétett, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázati felhívás alapján 68 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
- az 1. pontban megjelölt 68 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 86.360,- Ft saját forrást
biztosít a 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendeletben.
- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő azonnal
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 9/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa
támogatásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelű – típusát, az egyik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére igényelhető, a másik pedig a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiataloknak szól. A pályázat beadási határideje
2015. november 9. napja, pályázati tájékoztató a Hivatalban megtalálható, de az interneten is elérhető.
Beadni az erre rendszeresített internetes felületen kell.
A jegyzőknek tartott kormányhivatali értekezleten elhangzottak alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert helyi rendelet helyett szabályzatban szükséges szabályozni. Ennek
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az
elbírálás szabályairól szóló 9/2002. (VIII. 30) rendelet szabályzattá került átdolgozásra, a korábbi
rendeletben foglaltakhoz hasonló tartalommal. A 9/2002. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletet hatályon
kívül kell helyezni.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
103/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
• dönt arról, hogy csatlakozik a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
• felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentumot.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő azonnal
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól
szóló 9/2002. (VIII. 30) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Schuszter Gergely: Ismerteti a Tanuszoda működtetésében bekövetkezett személyi változásokat,
valamit a kihasználtság javítása érdekében történt intézkedéseket. Erről a Bogányi Híradó októberi
számában részletes tájékoztatót ír.
Tájékoztatást ad a multifunkcionális sportpálya pályázat hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásáról:
2015. szeptember 7-én közvetlenül megküldésre került az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a
meghívott cégek részére, az ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 23. 10.00 óra.
Képviselő-testületi köszöntések:
Dr. Schilling Bernát és Dr. Schilling Bernátné (Sas Márta Anna) 50 éves házassági évforduló
2015. július 24.
Láng Endre és Láng Endréné (Schuszter Györgyi) 50 éves házassági évforduló 2015. augusztus
21.
Rippel Elek és Rippel Elekné (Kreisz Éva) 60 éves házassági évforduló 2015. augusztus 19.
Lambert Mihályné 95 éves 2015. augusztus 19.
A White Angels Motoros Klub által meghirdetett jótékonysági felhívásra, melynek célja fogyatékkal élő
gyermekek, felnőttek támogatása, 184.700,- Ft adomány gyűlt össze, az Önkormányzat 50.000,- Ft-ot
biztosított. Az összeget a csornai Fogyatékos Napközi Otthonba továbbították 2015. szeptember 12-én.
Bánáti Bence: Tájékoztatást ad arról, hogy közös nyilatkozatban foglalt állást Dunakanyar kilenc
települése és Óbuda az EuroVelo 6 Pest megyei szakaszának az uniós támogatási ciklus első felében
történő megépítését szorgalmazva. Szentendre, Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Leányfalu, Szigetmonostor, Budakalász és Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer
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képviselői 2015. szeptember 5-én a VII. Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra rajtja előtt írták alá a
Szentendrei nyilatkozatot, melyet a nemzetgazdasági miniszternek címeztek.
8. napirendi pont: Egyebek
a) TANDEM Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
104/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 0179/13 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű, valamint a Dunabogdány
0165/11 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlanok tulajdonosa, kezelője – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 11. sz. főút – Bogonhát major útcsatlakozás balra
kanyarodó sáv és autóbuszöböl pár megnevezésű engedélyezési terv hatósági engedélyeztetési
eljárása lefolytatásához, a csatolt 828/2015. munkaszámú tervdokumentáció alapján.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a TANDEM Kft. értesítésére a döntést követő 15 napon belül
b) Knáb Róza telekrendezési kérelme
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
105/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó 689/2 hrsz.-ú, kivett
közterület megjelölésű 26 m2 nagyságú ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja, és
forgalomképessé nyilvánítja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – dr. Knáb Róza
telekhatár-rendezési kérelmét elfogadva – hozzájárul a 689/2 hrsz.-ú ingatlannak telekhatárrendezés, kiigazítás keretében a 689/3 hrsz.ú ingatlanhoz való csatolásához.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére a döntést követő 15 napon belül
c) Kárpátaljai gyűjtés
Schuszter Gergely: A 2015. június hónapban meghirdetett gyűjtésre a kihelyezett adományládába
50.000,- Ft támogatás érkezett. Célzott gyűjtést szerveztek a helyi egyházközségek, illetve az Esterházy
Társaság is. Ezek összesítése folyamatban van, indítványozta 70.000,- Ft támogatás nyújtását a
meghirdetett célra.
Rokfalusy Balázs: A pénzbeli támogatás eljuttatási módjának és a célmeghatározás, ill. a felhasználás
egyeztetése érdekében felveszi a kapcsolatot a Tiszabogdány melletti Rahó városban működő Ukrajnai
Magyar Kulturális Egyesülettel.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
106/2015. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kárpátaljai magyar
települések megsegítésére, Tiszabogdány és Rahó magyar kulturális szervezetének 70.000,- Ft
összegű támogatást nyújt a 2015. évi költségvetés Általános tartalék sorából.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
d) Nyírbogdányi falunapra meghívás
Schuszter Gergely: Ismerteti a rendezvényre érkezett meghívót. Ugyanezen a hétvégén Leutenbach,
Weiler zum Stein és Nellmersbach egyesülésének 40. éves jubileumi ünnepsége lesz, melyen részt vesz.
e) Lakás bérbeadása
9. napirendi pont: Településképi határozat elleni fellebbezés elbírálása
10. napirendi pont: A 459 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati részének hasznosítása
11. napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okirat jóváhagyása
A 8/e)-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 21:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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