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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné 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. Dr. Hidas András képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. A Falugyűlés időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. Tájékoztató az augusztusi búcsúi rendezvényekről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Tájékoztató a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, és az ebből fakadó 

feladatokról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
5. Erzsébet királyné út tervezése 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
7. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
8. Tájékoztató „A Dunabogdányi Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya létesítése” 

tárgyú fejlesztésről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
9. A 2813 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
10. Beszámoló a vízi közmű vagyonnal kapcsolatos ügyekről 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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1. napirendi pont: Közterületek elnevezése 
 
Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést. A jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot 
is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a 
címkezelési eljárások előkészítése. A feladat elvégzésének határideje: 2015. december 31. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése kimondja: „Minden 
belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”  
Dunabogdány közigazgatási területén több olyan közterület is található, melynek a lakók „nevet adtak”, 
ugyanakkor a hivatalos elnevezésükre nem került sor, ezért a hatályos utcanévjegyzékben nem 
szerepelnek. Indokolt ezeknek a közterületeknek a hagyományos, már kialakult elnevezéseik 
megtartása, az alábbiak szerint: 

Sas utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Sólyom utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Csapás dűlő (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Cinke utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Tölgyfa köz (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Visegrádi köz (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Szarvas utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Őzike utca (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Kutyahegyi út (eddig Fácános u. hrsz. jelöléssel) 
Strand utca 
Malom utca 
Ipartelepi út (eddig Ipartelep) a közterület jellegének megnevezése miatt szükséges 
Újmajor telep (eddig Újmajor) a közterület jellegének megnevezése miatt szükséges 

 
A Cseresznyés utcából nyíló egyelőre zsákutca (2699/2, 2703/1, 2705/1, 2712/6 hrsz.) elnevezésére 
javasoljuk a Levendula utca nevet. A Kutyahegyi utat keresztező 2005, 2042 hrsz.-ú utca elnevezésére 
javasoljuk a Liliom utca nevet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

113/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2617 hrsz-ú utca elnevezését Sas utcára 
változtatja. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2618 hrsz-ú utca elnevezését Sólyom 
utcára változtatja. 

 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2406 hrsz-ú utca elnevezését Csapás 
dűlőre változtatja. 

 
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2372 hrsz-ú utca elnevezését Cinke 
utcára változtatja. 
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5. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 1605 hrsz-ú utca elnevezését Visegrádi 
közre változtatja. 

 
6. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2474/1, 2480/1 hrsz-ú utca elnevezését 
Tölgyfa közre változtatja. 

 
7. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 1682 hrsz-ú utca elnevezését Szarvas 
utcára változtatja. 

 
8. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 1660 hrsz-ú utca elnevezését Őzike 
utcára változtatja. 

 
9. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 033, 2020 hrsz-ú utca elnevezését 
Kutyahegyi útra változtatja. 
 

10. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 921 hrsz-ú ingatlan neve: Strand utca. 
 

11. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 942 hrsz-ú ingatlan neve Malom utca. 
 

12. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 1345, 1346, 1005/5 hrsz-ú ingatlan neve 
Ipartelepi út. 
 

13. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 0159/16, 0159/18, 0159/24, 0159/25, 
0159/26, 0159/28, 0159/29, 0159/30, 0159/31 hrsz-ú ingatlan neve: Újmajor telep. 
 

14. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2699/2, 2703/1, 2705/1, 2712/6 hrsz-ú 
ingatlan neve: Levendula utca. 
 

15. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2005, 2042 hrsz-ú ingatlan neve: Liliom 
utca. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal, a nyilvántartáson történő átvezetés: a döntést követő 30 napon belül 
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2. napirendi pont: A Falugyűlés időpontjának meghatározása 
 
Schuszter Gergely: A közmeghallgatásra a 2015. évi munkaterv szerint 2015. november 9.én kerül sor 
a képviselő-testületi ülés keretében. Javasolja, hogy a falugyűlés 2015. november 19-én 18:00 órakor 
kerüljön megtartásra, amelyen az elmúlt évről beszámoló, ill. a tervek ismertetése a téma. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

114/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi 
falugyűlésre 2015. november 19-én (csütörtökön) 18 órakor kerül sor, helyszín: a Művelődési Ház 
nagyterme. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató az augusztusi búcsúi rendezvényekről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a Bogdány Mozdul! részéről Molnár Györgyöt, Nagy Balázst, a 
DSZKTE elnökét és Tárnok Ernát. 
Az idei augusztusi búcsúi programsorozat több szempontból is egyedi volt: egyrészt az első alkalom 
volt a jelenlegi Képviselő-testületnek és polgármesternek, másrészt 25 éves testvértelepülési jubileum 
megünneplése is erre az évre esett, és 150 német vendég fogadását is meg kellett szervezni. 
Az átdolgozott, megújult programsorozat összességében kedvező fogadtatásra talált, jól sikerült, a 
tapasztalatokat összegyűjtve és figyelembe véve fogják a jövő évi rendezvényt megszervezni, 
összeállítani. 
Ismerteti a költségvetési elszámolás egyes tételeit. A hajókirándulás költségeihez idén nem volt szükség 
önkormányzati kiegészítésre. 
Ismételten köszönetét fejezi ki a programok megszervezésében és lebonyolításában, ill. a 
vendéglátásban közreműködő személyeknek, civil szervezeteknek, közösségeknek. 
 
A búcsú hétvégéjén tartott Duna-átúszásról a Bogdány Mozdul! részéről Molnár György, Nagy Balázs, a 
DSZKTE elnöke és Tárnok Erna számoltak be. 
 
Tárnok Erna: Mint ötletgazda, igazi álma az általános iskolás korosztály átúszásának biztosítása lenne, 
ezt idén nem lehetett megvalósítani. A rendezvényt sikeresnek ítéli. 
 
Molnár György: A rendezvény nem hasonlítható össze pl. a Balaton-átúszással, hiszen itt folyóvízről 
van szó, ami specialitást ad, viszont rövidebb a táv, ami egy jó kondícióval rendelkezőnek gyakorlatilag 
sprintként teljesíthető. Meglátása szerint igazi fesztivál hangulatot sikerült kialakítani, pedig az indulók 
jelentős része nem ismerős volt. A felelősség kérdését emeli ki részvevői és rendezői oldalról is. 
 
Nagy Balázs: Ismerteti az Önkormányzat részére benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót. 
 
 
4. napirendi pont: Tájékoztató a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, és az ebből 
fakadó feladatokról 
 
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén 2016. január 
1-től életbe lépő változásairól. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi 
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családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásainak hatékonyabb elosztásával, 
kötelező önkormányzati feladatként jön létre 2016. január 1-től. 
Jelenleg e két feladatot a 11 település által társulás keretében fenntartott Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján látjuk el. 
A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-ig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására 
kötött ellátási szerződéseket, majd 2015. november 30-ig az önkormányzatoknak dönteni kell a 
feladatellátás biztosításának módjáról. Ez az időpontja az új szolgáltatás működési engedélyeztetés 
benyújtásának is. 2016. január 1-ig létre kell hozni az új intézményeket. 2016. január 1-től egyházi, illetve 
nem állami fenntartóval kötött feladatellátást a törvény nem engedélyezi, az önkormányzati 
intézményfenntartó társulási formára a jogszabály továbbra is lehetőséget ad. 
A szakmai létszám novemberben várható végrehajtási rendeletekben kerül szabályozásra, jelenleg csak a 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a finanszírozás szempontjából 
számított létszám áll rendelkezésre. Ez utóbbi Dunabogdány esetében 1 fő, az igényelhető központi 
költségvetési finanszírozás pedig 3 M Ft. 
Ismerteti az intézmény vezetője által a jövő évi központi finanszírozás összegéről összeállított 
tájékoztatót, melyből az látszik, hogy a jelenlegi alap és kiegészítő normatívából álló finanszírozás 
jelentősen csökken, így várhatóan önkormányzati hozzájárulásra lesz szükség a jelenlegi szervezeti 
formában történő feladatellátás fenntartása esetén. Látni kell azt is, hogy az új szabályozás ugyanakkor 
differenciálja a feladatellátás tartalmát a települések méretéhez, ellátási területhez viszonyítva is: 
Dunabogdányban eszerint család-és gyermekjóléti szolgálatot kell fenntartani, mely a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatásokat, általános segítő feladatokat biztosítja; míg a járásközpont település 
kötelezettsége az egész járás valamennyi településére kiterjedően az ún. speciális szolgáltatások 
biztosítása, a hatósági típusú feladatokhoz kapcsolódó tevékenység, szakmai támogatás nyújtása a 
szolgálatoknak. 
 
A Képviselő-testület a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 
szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket érintő felülvizsgálat 
keretében az alábbiakat rögzíti: 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás jelenlegi ellátási 
módját (intézményfenntartó önkormányzati társulás) felülvizsgálta, és ez alapján megállapítja, hogy a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatás jelenlegi feladat-ellátási módját a 2016. január 1-től hatályba lépő jogszabályi változások 
továbbra is lehetővé teszik. 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátás biztosításának módjáról 2016. november 
30-ig hoz döntést. 
 
 
5. napirendi pont: Erzsébet királyné út tervezése 
 
Schuszter Gergely: Több éves ígérete az Önkormányzatnak az Erzsébet királyné utca tervezése, 
rendbe tétele. Még az előző Képviselő-testület helyszíni bejárást is tartott a témában, azonban a terv 
nem készült el, az utca geodéziai felmérésére került csak sor.  
Az Erzsébet királyné utca útfelújítási és csapadékvíz elvezetési kivitelezési tervdokumentációjának 
elkészítésére a TANDEM Kft.-től kért ajánlatot az Önkormányzat, melynek ellenértéke 650.000,- Ft + 
ÁFA. Az utcában élők jelezték, hogy a terv költségét lakossági hozzájárulásokból fedeznék, az előző 
képviselő-testületi ülésen rögzített álláspont szerint a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségeit 
az Önkormányzat viselné. 
A munka megrendelését azért is javasolja, hogy a jövő évi költségvetés tervezéséhez már rendelkezésre 
álljon egy terv költségbecsléssel. Pályázati forrás nélkül jelentős összegű kiadás lenne, évente ütemezett 
megvalósítás képzelhető el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
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115/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébet 
királyné út útfelújítási és csapadékvíz elvezetési kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével 
és a hozzájárulások beszerzésével a TANDEM Mérnökiroda Kft.-t bízza meg 650.000,- Ft + ÁFA 
összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Tájékoztatást ad a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében épült 
regionális hulladéklerakóval kapcsolatban felmerült kérdésekről. A Társulásnak 2004. év óta tagja az 
Önkormányzatunk, 79 tagja van jelenleg. A lerakó egy uniós (KEOP) pályázati forrásból létesült, 
jelenleg annak próbaüzeme van. A lerakó üzemeltetésére a Társulás létrehozta a Zöld Jövőnkért Kft.-t. 
Az üzemeltetés költségei, illetőleg a szentendrei átrakás, tatabányai lerakás díja, költségei nem ismertek, 
költségkalkuláció nem áll rendelkezésünkre. Erre irányuló kérdéseinkre a legutóbbi Társulási Tanács 
ülésen nem kaptunk választ. A hulladékszállítási közszolgáltatást végző AHK Kft. is próbál 
információkhoz jutni ezekben a kérdésekben. A nem hivatalos információk kb. 26-28e Ft /t összegről 
szólnak. Ismerteti a próbaüzem pluszköltségeinek tagönkormányzatok által lakosságszám arányában 
történő finanszírozására irányuló kezdeményezést, melyet nem szavazott meg. Jelenleg vizsgáljuk 
szakértők bevonásával a jogi lehetőségeket, beleértve a kilépés kérdését is, illetőleg párhuzamosan a 
Társulás és a lerakó üzemeltetője részéről felelős nyilatkozatot kérünk a várható költségekről. 
 
2015. szeptember 26-án Leutenbachba látogatott, ahol részt vett a Leutenbach, Nellmersbach és Weiler 
zum Stein egyesítése 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. Az ünnepség keretében 
kitüntetésben részesült a Dunabodgányi Németekért Közalapítvány. 
 
2015. október 4-én volt az Idősek napja rendezvény a Művelődési Házban, ahol köszöntötte a község 
időseit. 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterve 
 
Gräff Albertné: Részletesen ismerteti az intézmény éves munkatervét. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
nevelőtestület az éves munkaterv tartalmát megismerte, megvitatta és elfogadta, a szülői 
munkaközösség egyetértő véleménye is rendelkezésre áll, a fenntartó részére tájékoztatás céljából 
terjesztette be a dokumentumot. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

116/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 
Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) A 2337/1, 2337/2, 2337/4, 2337/5 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolása 
 
Dr. Németh József: A szóban forgó Kőkereszt dűlőben található ingatlanok művelésből történő 
kivonása korábban megtörtént, azonban belterületbe csatolásukra nem került sor. A tulajdonosok erre 
irányuló kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz. Tekintettel arra, hogy időközben az út már 
belterületbe tartozik, így belterületi közterülettel közvetlen határos ingatlanokról lévén szó, a 
belterületbe vonásuknak akadálya nincsen. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

117/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi 

2337/1 hrsz.-ú kivett közterület, 
2337/2 hrsz.-ú kivett út, 
2337/4 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar és pince, valamint 
2337/5 hrsz.-ú hrsz.-ú kivett lakóház, udvar 

megnevezésű ingatlanokat belterületbe csatolja a jelenlegi földhivatali térképi állapot szerint, a 
TAHIMÉTER Kft. (Bonifert Csaba földmérő) által 2015. április 22-én készült B-17/2015. 
munkaszámú változási vázrajz alapján. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
c) „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 
helyreállítására” c. pályázaton való indulás 
 
Schuszter Gergely: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából idén is pályázatot hirdet az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A pályázatok 
benyújtására 2015. október 15-ig van lehetőség. 
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús 
emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. Pályázati támogatás esetén 
elvégzésre kerülő munkák: oszloptisztítás, betűk újrafestése, zöldterület rendezés, kovácsoltvas 
díszkerítés visszaállítása. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

118/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. dönt „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására” c. pályázatra való támogatási kérelem benyújtásáról; 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a pályázat beadására: 2015. október 15. 

 
d) Kárpátaljai adománygyűjtés 
 
Rokfalusy Balázs: Ismerteti a 2015. június hónapban Kárpátalja megsegítésére meghirdetett gyűjtés 
eredményét. A kihelyezett adományládába 70.300,- Ft támogatás érkezett. Célzott gyűjtést szerveztek a 
helyi egyházközségek, illetve az Esterházy Társaság is. A gyűjtés eredménye a következő volt: 
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Esterházy János Társaság 117.000 Ft 
Adománydoboz 70.300 Ft 
Katolikus egyházközségi gyűjtés 135.000 Ft 
Református egyházközségi gyűjtés 54.700 Ft 
Önkormányzati támogatás 70.000 Ft 
Mindösszesen 447.000 Ft 

 
A célterület kárpátaljai magyar települések megsegítése, Tiszabogdány és Rahó járás magyar kulturális 
szervezetének oktatási, kulturális céljaikra. 
 
 
8. napirendi pont: Tájékoztató „A Dunabogdányi Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya 
létesítése” tárgyú fejlesztésről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Spáthné Faragó Éva intézményvezetőt, valamint Kis László ügyvezetőt, 
a beruházásra kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tevő Színrelép Kft. képviseletében, majd 
megadja neki a szót. 
 
Dr. Hidas András 20:00 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Kis László: Bemutatja a Színrelép Kft.-t, a társaság tevékenységét, referenciáit, valamint teljes körű 
tájékoztatást ad a dunabogdányi beruházás részleteiről. Ismerteti a tervezett gumiburkolatú 
pályarendszer felépítését, a vízelvezetés technológiáját (átszivárgó rendszer, dréncsövezéssel), a 
kivitelezést befolyásoló időjárási viszonyokat, korlátokat. Felhívja a figyelmet egy tervhibára, mely 
szintezési hibát foglal magában. Erre megoldási javaslatként egy „lelátó”-jellegű, lépcsőzetes, rézsűs 
kialakítást tart kivitelezhetőnek a folyóka vonalánál. A technológia élettartama 20 év, 5+5 év garanciával 
dolgoznak. 
A pálya körüli kerítés anyagbeszerzésében, valamint a terven a kapcsolódó területrészen elképzelt street-
fittness eszközök tekintetében egyúttal felajánlja együttműködési készségét, bár ezek a tételek nem 
részei a beruházásnak. A pályán horganyzott kapu lesz kosárpalánkkal, kosárlabda pálya felfestéssel. 
Érdemesnek tartja a térvilágításon való gondolkodást is, adott esetben későbbi ütemben 
megvalósítható, tekintettel arra, hogy ezzel a bérüzemeltetési időszak (pálya bérbevételi lehetősége) 
jelentősen kiszélesedik. 
 
Spáthné Faragó Éva: Örömét fejezi ki a pályaépítés ügyében, hosszú évek óta napirenden van ez a 
téma. A rézsű kialakítását jó ötletnek tartja, ill. megítélése szerint hasznos is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

119/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a „Dunabogdányi Általános Iskola területén multifunkciós sportpálya létesítése” 
tárgyú fejlesztés munkálatai előtt szükséges további egyeztetések lefolytatására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: A 2813 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
 
10. napirendi pont: Beszámoló a vízi közmű vagyonnal kapcsolatos ügyekről 
 
A 9-10. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


