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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 20-án 
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 a helyi adózással kapcsolatos tájékoztatásra kerül sor. A 
napirendek esetében tárgyalási sorrend módosítást javasol: a meghívó szerinti 1. napirend tárgyalása a 6. 
napirend után történne. Első napirendként sürgősséggel kéri felvenni a Horányi emléktábla kihelyezése 
tárgyú napirendet, továbbá a meghívó szerinti 8. napirendet javasolja kiegészíteni a FAKULT 
Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítás jóváhagyásával. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
kiegészítések szerint. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Horányi emléktábla kihelyezése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
2. Az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programja 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
3. A helyi civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
4. Beszámoló a Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
5. Utak aszfaltozása (Bem J. utca, Svábhegy utca) 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
6. Iskolaudvar tervezése 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
7. Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pozíciójának 

betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
8. Művelődési Ház kertépítéshez kapcsolódó vállalkozói szerződések 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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9. Tájékoztató a község kulturális helyzetéről, a FAKULT Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
10. Közútkezelői hozzájárulás 

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

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
12. Egyebek 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
13. Schilling András lakáscélú támogatási kölcsön törlesztésével kapcsolatos kérelme 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
14. Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
Napirend előtt: 
 
Oláh Józsefné Tájékoztatást ad a 2015. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, adónemenként, a 
tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 107 M Ft, április 9. napjáig 
befolyt összeg 47,8 M Ft. Az építményadó és a helyi iparűzési adó teljesülése időarányos, elmaradás 
ismét a gépjárműadó esetében mutatkozik. A gépjárműadó mint átengedett központi adó 40 %-a marad 
az önkormányzatoknál. 
 
 
1. napirendi pont: Horányi emléktábla kihelyezése 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a Kertbarát Kör képviseletében Varga Brigittát, majd megadja a szót a 
kezdeményezés ismertetésére. 
 
Varga Brigitta: Ismerteti a kezdeményezést, valamint a bemutatja az emléktábla tervezetét, és az 
ünnepség tervezett idejét és programját. A kezdeményezés Horányi György könyvtáros, természetbarát, 
helytörténész emléktáblájának elhelyezése a Könyvtár falán. Az emléktábla ünnepélyes leleplezése 2015. 
június 24-én lesz, Horányi György születésének 85. évfordulóján. 
 
Rokfalusy Balázs: Javasolja a „helytörténész” megnevezés feltüntetését is az emléktáblán. 
 
Schuszter Gergely: Amennyiben kivitelezhető, mindenképpen az idézettel ellátott emléktábla 
elkészíttetését tartaná jónak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
35/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 
Művelődési Ház kijelölt részén Horányi György emléktábla elhelyezéséhez. Az emléktábla 30 x 40 
cm méretű, anyaga: fehér olasz márvány, betűszín: arany. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Kertbarát Kör értesítésére: a döntést követő 15 napon belül. 

 
 
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programja 
 
Schuszter Gergely: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116. § alapján a Képviselő-
testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül gazdasági programot fogad el a ciklusidejének végéig 
tartó időszakra. Ismerteti a gazdasági programot, mely egy alap tulajdonképpen. A Képviselő-testület 
korábbi döntése alapján külső szakértő cég bevonásával zajlik a település hosszú távú fejlesztési 
stratégiájának összeállítása, melyben részletesen kibontásra kerülnek a fejlesztési elképzelések és 
lehetőségek. Ez az anyag várhatóan a nyár elejére készül el, workshopok (cégek, civil szervezetek, 
intézmények) szervezése és megtartása is része a folyamatnak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
36/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
Önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
 
Schuszter Gergely: Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére. 
 
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, 
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra 
határidőben 17 pályázó nyújtotta be pályázatát. A beérkezett igények összesen 6.958.000,- Ft összeget 
tettek ki, a rendelkezésre álló költségvetési forrás 3.000.000,- Ft. 
A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi 
Bizottsággal tartott együttes ülésén végigvette az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelkezésre álló 
keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra, azzal, hogy a nemzetiségi 
szervezetek, közösségek pályázatai a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére is átadásra kerültek, a 
nemzetiségi önkormányzat támogatási keretéből történő kiegészítés érdekében. 
Tekintettel az igények és a rendelkezésre álló keret közti jelentősnek mondható eltérésre, döntéshozatali 
szempontokat próbáltak felállítani, illetőleg a jövőbeli pályázati kiírásokhoz tanulságokat levonni. Így 
meg kell vizsgálni, hogy magasabb keretösszeg álljon rendelkezésre, felmerült előpályázat igényfelmérés 
céljából a költségvetési tervezés idején, nemzetiségi keret elkülönítésének megvizsgálása, illetőleg civil 
vö. önkormányzati célok támogatása. 
 
Schuszter Gergely: A Kertbarát Kör esetében kevesli a javasolt támogatási összeget, ezért tartózkodni 
fog a szavazásnál. 
 
Dr. Hidas András: A Kertbarát Kör esetében a pályázatukban több olyan tétel is volt (pl. leutenbach-i 
delegáció fogadása), amire más forrásból kaphatnak támogatást, amennyiben tényleg megvalósul. 
 
A Képviselő-testület 6igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
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37/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil 

szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el: 
 

Nyugdíjas Klub    150.000,- Ft 
FAKULT Egyesület    300.000,- Ft 
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány    300.000,- Ft 
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete      50.000,- Ft 
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány    200.000,- Ft 
Kertbarát Kör    150.000,- Ft 
Nepomuki Szent János Alapítvány    200.000,- Ft 
Dunabogdányi Esterházy János Társaság    100.000,- Ft 
Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány    100.000,- Ft 
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület 200.000,- Ft 
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány    200.000,- Ft 
Bogdaner Singkreis      50.000,- Ft 
Dunabogdányi Sportegyesület    800.000,- Ft 
Dunabogdányi Cecília Kórus      50.000,- Ft 
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület      50.000,- Ft 
Donauknie Tanzgruppe      50.000,- Ft 
Dunabogdányi Svábzenekar      50.000,- Ft 
 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről. 
 
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási 
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási 
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára. 

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

   a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről, a közbiztonság 
helyzetéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kovács László kapitányságvezetőt és Mokrai Gabriella őrsparancsnokot, 
valamint Kökény Sándor körzeti megbízottat, majd megadja a szót a beszámoló megtartásához. 
 
Kovács László: Az írásban benyújtott beszámolót kiegészítve ismerteti az illetékességi terület elmúlt 
évi bűnügyi mutatóit. Továbbra is csökkenés mutatkozik a bűncselekmények számát illetően, míg az 
eredményes nyomozás befejezés statisztikai mutató emelkedett, a bűnügyi felderítési mutatók 
vonatkozásában jelentős javulás figyelhető meg. Dunabogdány esetében kiemelte, hogy stagnáló 
közbiztonsági helyzetet tapasztalt az elmúlt évben, az illetékességi területük északi része a nyugalmas 
területhez sorolható. A közlekedési bűncselekmények száma továbbra is magas. 
Természetesen tisztában van vele, hogy a szubjektív biztonságérzet más szempontból közelíti meg a 
kérdést, hisz az áldozat oldaláról egy bűncselekmény is sok. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 
és a Rendőrség között kifejezetten jó az együttműködés. 
Idén ún. kmb-s település problématérképet állítanak össze. 
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Dr. Hidas András: A javulás valóban érezhető, problémának látja a hétvégi turistaforgalom 
megnövekedésével együtt a közutakon megjelenő „versenyzőket”. 
 
Kovács László: A közlekedési bűncselekmények körében az ittas járművezetés sok a területen, szintén 
magas a sebességtúllépés aránya. Ebben nem mutatkozik csökkenés, a „Józan Húsvét” és a „Speed 
maraton” akciók sajnos döbbenetes adatokat szolgáltatott. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
38/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 

 
Schuszter Gergely: A Rendőrséggel több területen is folyamatos és szinte napi szintű az 
együttműködés. Ebbe a körbe tartozik a polgárőrség szervezése is. Sajnos a polgárőrség elindulásához 
szükséges számban nem jelentkeztek, így ismét felmerült a térfigyelő kamera rendszer kiépítése. Ez első 
lépésben három kamerát jelentene egy központi "szerverrel", a rendőrséggel egyeztetett helyeken.  
 
Kökény Sándor: Javasolja a település két végére, valamint a település központi részén a Kossuth L. út 
– Patak utca kereszteződésénél a kamerák elhelyezését. Ezzel az átutazó bűnözés könnyebben 
kiszűrhető lenne, illetőleg visszatartó ereje is van, tovább a falu gócpontja is megfigyelhető. 
 
Schuszter Gergely: A kiépítés és beüzemelés a polgárőrségre tervezett összegből fedezhető. 
 
Rokfalusy Balázs: Felveti, hogy még egy próbát tegyen az Önkormányzat a polgárőrségi toborzás 
ügyében. 
 
Kovács László: 10-15 fő kellene és egy gépjármű. Amennyiben a létszám ennél jóval alacsonyabb, 
inkább a kamerarendszert preferálja azzal, hogy a rögzítés figyelésére beoszthatók a polgárőrnek. Ez 
lehet az első lépés, hiszen önálló járőrözéshez elegendő személy nincsen. 
Rendőrségi oldalról a jogi háttér megteremtéséhez segítséget tudnak nyújtani, továbbá forró drótos 
elérhetőséget biztosítanak a Szentendrei Rendőrapitánysághoz. 
 
Rácz Balázs: A Pénzügyi, Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 4-ei ülésén 
napirendre tűzi a kérdést, ott részleteiben tovább tárgyalható a téma. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
39/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását 
adta a kamerarendszer létesítéséhez, az Önkormányzat ajánlatot kér be, majd Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottságban a körzeti megbízott jelenlétében a felmerülő 
részletek egyeztetésére kerül sor. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: ajánlatok bekérésére: 2015. május 4. 
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Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad arról, hogy a Rendőrség közlekedési szakembereivel a település 
forgalmi helyzetével kapcsolatban bejárást tartottunk. Több problémás közlekedési pont is szóba került, 
a Rendőrség javaslatokat fogalmazott meg ezek kezelésére. A Patak utca és a Kossuth L. út 
kereszteződésének forgalomszabályozása kapcsán egyirányúsítást javasolnak. 
 
Kökény Sándor: A patak Visegrád felé eső oldalán a főút irányából, a másik oldalán a főút irányába 
lehetne közlekedni, a hídig. Szükséges az első parkolónál az átjárás megszüntetése. Mivel a főútra való 
kikanyarodást érintő változásról van szó, szükséges a Magyar Közút Nonprofit Kft. közútkezelői 
hozzájárulása is. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy ennek részletes egyeztetésére is bizottsági ülésen kerül sor, 
majd ezt követően születik képviselő-testületi döntés. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
40/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását 
adta a Patak utca és a Kossuth L. út kereszteződésének forgalomszabályozása kapcsán 
egyirányúsítás bevezetése ügyében, ennek részletes egyeztetésére a Pénzügyi, Tulajdonosi és 
Környezetvédelmi Bizottságban a körzeti megbízott jelenlétében kerül sor, majd ezt követően 
születik képviselő-testületi döntés. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a bizottsági tárgyalásra: 2015. május 4. 

 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a harmadik akut témát: a Petőfi utcánál lévő gyalogátkelőnél az 
iskolakezdés előtt a Tahi felől érkező buszhoz igazítva rendőrségi jelenlét biztosítása szükséges a 
biztonságos átkelés érdekében. 
 
Kökény Sándor: Megoldható, a saját szolgálati idejében, ill. őrsparancsnoki közreműködéssel 
járőrbeosztással. Megtervezik, szolgálat összehangolást igényel. 
 
 
Schuszter Gergely: Az idegenforgalmi szezon közeledtével a Rendőrség megkereste a Tourist Police 
program lehetőségével. 
 
Kovács László: ismerteti a program lényegét, lehetőségeit, részleteit. A program fő célja a turizmussal 
érintett területek közbiztonságának megszilárdítása, a bűnözés elleni hatékony fellépés, továbbá a hazai 
és külföldi vendégek személy- és vagyonbiztonságának védelme. Dunabogdány esetében az 
idegenforgalmi szezonban a Duna parti strand és a kerékpárút területe lehet célterület. A Tourist Police 
program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a községben lakó, érettségi vizsga előtt álló diákok a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt 50 óra közösségi szolgálatot a Visegrádi 
Rendőrőrs járőreivel, körzeti megbízottjaival teljesítsék. Ezek a szolgálatellátások közterületen 
történnek 2015. július 1. és augusztus 20. között. A programban résztvevők feladata elsősorban a 
Dunabogdányba látogató turisták részére történő segítségnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás, 
információadás, útbaigazítás. Továbbá fontos a községben élők szubjektív biztonságérzetének a 
fenntartása, javítása. 
 
Schuszter Gergely: A Tourist Police program jelentkezési felhívás a Bogdányi Híradó következő 
számában megjelenik. 
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5. napirendi pont: Utak aszfaltozása (Bem J. utca, Svábhegy utca) 
 
Schuszter Gergely: A Svábhegy utca martaszfaltos burkolatú járhatóvá tétele elkészült, továbbá ehhez 
kapcsolódóan a Sas utcából lezúduló csapadékvíz elvezetése érdekében csőhálózat lefektetése is 
megtörtént a Fácános utcai vízlevezető árok irányába. Hátravan még a rács beépítése. 
Ezzel a falu belső részén a Bem J. utca maradt, ami nem rendelkezik szilárd burkolattal. Még az előző 
Képviselő-testület idején – az ott lakó kerekes székes hölgy közlekedésének megkönnyítése érdekében 
is – járda kiépítését tervezte az Önkormányzat, de erre nem került sor. Az utca mart aszfaltos burkolása 
nagyságrendileg 700e forintba kerülne. 
 
Pej Kálmán: Kiemeli, hogy a Svábhegy utca esetében nem útépítés történt, hanem útalap-kiegészítés és 
járhatóvá tétel, továbbá sikerült megszüntetni a saras felületet. Az átvétel előtt plusz emulziós 
belocsolást kértek pótlólag annak érdekében, hogy a felület aszfaltosodása megtörténjen. 
 
Rokfalusy Balázs: Támogatja a Bem J. utca mart aszfaltos burkolását. A kátyúzások kapcsán a Kiss 
utcára hívja fel a figyelmet. 
 
Schuszter Gergely: A Kiss utcai kátyúk hideg aszfalttal betömésre kerülnek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 
41/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bem J. utca mart 
aszfalttal történő burkolását 2015-ben elvégezteti a Hajóka Kft.-vel (3356 Kompolt, Sport u. 2) 
1.500,- Ft + ÁFA/m2 áron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
6. napirendi pont: Iskolaudvar tervezése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az iskolaudvar koncepciótervének vázlatát, mely a terület felmérését 
követően az iskolavezetéssel való egyeztetés alapján állt össze. A megvalósítás ütemezhető, részekre 
osztható. 
 
Pej Kálmán: az első lépés az épületekről a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Javasolja egységes 
térkő burkolat tervezését nemcsak itt, hanem a falu egészére is. A tervben új kapu is szerepel, külön 
személybejáróval az Iskola utca felől. 
 
Schuszter Gergely: Ehhez kapcsolódik a Petőfi S. utca – Iskola utca járda tervezése is, amelyről külön 
döntés szükséges.  
 
Rokfalusy Balázs: A felső udvarrész egyben falumag kialakítására is alkalmas, ezért ezen a részen 
tartaná szükségesnek olyan játszótér kialakítását, ami a nyilvánosság számára is hozzáférhető (pl. a 
tanulókert helyén). Javasolja továbbá a sporttér nyitottabbá tételét is délutánonként, ill. hétvégére. 
 
Spáthné Faragó Éva: Ismerteti a saját és a tantestület véleményét. A Templom tér felől egy 
gyalogbejárat marad a tervek szerint, az Iskola utca felől is jól zárható lesz az intézmény, de ebből az 
irányból lesz napközben is bejárás az Önkormányzat felé és pl. az ebédszállítás esetében. A felső rész fái 
értékesek, megőrzendők. Felhívja a figyelmet, hogy a felső részen is van játszóeszköz elhelyezés a 
tervben, a rendezvénytér alatt. 



 

 9 

 
Pej Kálmán: A sportpálya külső használata és a bejárás megoldható a tanuszoda alatti elhelyezés esetén. 
 
Ottné Stágel Klotild Mária: A leendő sportpálya vonalában szomszédos ingatlan lakosaként kéri, hogy 
a kerítés létesítése legalább 50 cm-es lábazat építésével történjen, mivel az ő ingatlanuk alacsonyabban 
van. 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad, hogy a kerítésépítés költsége szerepel a 2015. évi költségvetésben. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a felmerült képviselői javaslatokat az Önkormányzat 
eljuttatja a tervezőknek. Várhatóan május végére készül el a részletes tervdokumentáció, ezt követően 
kerül a képviselők elé. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

42/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi S. utca – 
Iskola utca gyalogjárda kiviteli terv elkészítésével a TANDEM Mérnökiroda Kft.-t bízza meg 
300.000,- Ft + ÁFA összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

43/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 

Önkormányzat és a LAND-A Kft. között az Általános Iskola környezetrendezési fejlesztési 
koncepció- és tenderterv elkészítése tárgyú tervezési szerződést, a vállalási ár 1.180e Ft + ÁFA 
összeg. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és a TANDEM Mérnökiroda Kft. között az Általános Iskola belső udvari út és 
térburkolat építéssel kapcsolatos szakértői tevékenység ellátására irányuló szerződést, a vállalási 
ár 160e Ft + ÁFA összeg. A szakértői tevékenység ellátás finanszírozását a Dunabogdányi 
Iskoláért Alapítvány vállalja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban szereplő szerződések 
aláírására. 

 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
pozíciójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése 
 
Schuszter Gergely: A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetőjének vezetői megbízása 2015. augusztus 15-én lejár, ezért az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma intézményvezetői pályázatot írt ki. A pályázat beérkezési határideje 2015. március 31. 
napja volt. Egy pályázat érkezett, melyet Spáthné Faragó Éva nyújtott be. A fenntartó Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
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törvény 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a pályázati dokumentáció megküldésével kikérte a működtető 
önkormányzat véleményét. 
Kiemeli a pályázat lényeges elemeit. 
 
Spáthné Faragó Éva: Ismerteti pályázatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

44/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 68. § (1) és 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a Dunabogdányi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatával összefüggő működtetői 
véleményezési jogot gyakorolva – Spáthné Faragó Éva intézményvezetői kinevezését szakmai és 
vezetői képessége alapján támogatja. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
8. napirendi pont: Művelődési Ház kertépítéshez kapcsolódó vállalkozói szerződések 
 
Schuszter Gergely: A Művelődési Ház kertterve alapján a kertrendezés kivitelezésére vonatkozó 
ajánlatokat bekértük. Ismerteti az egyes munkarészekre kapott ajánlatokat, melyek többszöri egyeztetés 
és bejárás alapján alakultak ki. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

45/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Művelődési Ház kertépítéshez kapcsolódó vállalkozási szerződéseket a következők szerint: 
- Kammerer János ev. (2023 Dunabogdány, Svábhegy u. 14/a) a rendezvénytér beton és térkő 

burkolási munkáit végzi 6.279.290,- Ft + ÁFA összegért, 
- Herr János ev. (2023 Dunabogdány, Ág u. 2.) a támfal és a pódium építési munkáit végzi 

2.445.519,- Ft + ÁFA összegért, 
- Gräff és Társai Bt. (2023 Dunabogdány, Árpád u. 24.) az elektromos becsatlakozás kiépítését 

végzi 537.440,- Ft + ÁFA ellenében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
9. napirendi pont: Tájékoztató a község kulturális helyzetéről, a FAKULT Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás módosítása 
 
Liebhardt András: Tájékoztatást ad a Művelődési Ház működéséről, tevékenységéről. Ismertette az 
intézményben folyó állandó programokat, szakköröket, zenei hagyományőrző programokat. Bemutatja 
a személyi és tárgyi feltételeket. Beszámol a Házat, mint befogadó intézményt igénybe vevő, ott 
működő szervezetek, közösségek, klubok köréről, azok tevékenységéről, ismerteti a 2015. év első félév 
alkalmi rendezvényeit. Összehasonlítást mutat be a környező települések és Dunabogdány 
önkormányzatainak kulturális programokra történő kiadásairól: a programokra való önkormányzati-
intézményi pénzráfordítás alatta marad a térségi szintnek. Az intézményfenntartás szempontjából 
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Dunabogdány ellátottsága jónak mondható. Ismerteti a FAKULT Egyesület megalakulásának 
körülményeit, és az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködés létrejöttének szempontjait és 
egyes elemeit. 
 

Bánáti Bence 22:00 órakor távozott, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy részt vett a FAKULT Egyesület elnökségi 
ülésén, ahol a megállapodás módosítás részleteit sikerült tisztázni. Az egyeztetett javaslat szerint a 
FAKULT Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodást. A megállapodás 
2015. december 31-ig van érvényben, azzal, hogy decemberben a Népjóléti, Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság az Egyesület Elnökségével együtt, a tapasztalatok alapján felülvizsgálja, majd a bizottság 
előterjesztése figyelembe vételével legkésőbb 2016. januárjában a felek az Együttműködési 
Megállapodást újrakötik, a 2019-ben esedékes önkormányzati választások eredményeképpen felálló új 
Képviselő-testület alakuló ülésétől számított +60 napig tartó hatállyal. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

46/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 

30/2015. (III. 16.) önkormányzati határozatát. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Fiatalok a Kultúráért 
Közhasznú Egyesület (2023 Dunabogdány, Hegy u. 7.) közötti módosított Együttműködési 
megállapodást. 

 

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

 
 
10. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. A kérelem egy Erzsébet királyné utcai ingatlan villamos 
energia ellátására irányul, földkábeles csatlakozóvezetékkel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

47/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 670/2 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 685/7 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához 
- a csatolt SE-PLAN-D szám: 13392/2015. munkaszámú - műszaki tervdokumentáció (készítette: 
ELMŰ Hálózati Kft.) alapján. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
11. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Schuszter Gergely beszámol a Hadházy Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével 2015. március 
25-én folytatott megbeszéléséről. 
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Tájékoztatást ad az Euro Velo 6 kerékpárút ügyében tartott egyeztetésről, az ügy állásáról. 
 
2015. április 7. napján a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság új vezetője, Andresz Csaba tű. őrnagy, valamint Jakab Edit tű. százados, 
katasztrófavédelmi megbízott részvételével a kritikus árvízi helyszínek bejárására és a szükséges 
tennivalók egyeztetésére került sor. A bejáráson a DMRV Zrt. munkatársai is jelen voltak. 
 
2015. április 14. napján helyszíni bejárás és állapotrögzítés mellett megtörtént a Dunabogdány 990/1 és 
990/2 hrsz.-ú ingatlanok birtokba adása, melyen a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint az 
MNV Zrt. megbízottja vett részt. A két korábban állami tulajdonú ingatlan térítésmentesen került az 
Önkormányzat tulajdonába. 
 
 
12. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Szociális szövetkezet 
 
Schuszter Gergely: A korábban elhatározottak alapján megkezdődött a helyi piacon szóba jöhető 
bogdányi árusok szervezése. Az induláshoz 10-15 fő kell, a jogi keretek vizsgálata is zajlik, szociális 
szövetkezet létrehozásának előkészületei is megkezdődtek. A piac új helye a Polgármesteri Hivatal belső 
udvara lenne, ahol a terület kialakítása már folyamatban van (füvesítés, területrendezés, árusító helyek 
kialakítása). 
 
b) Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet és a korábbi években nyújtott önkormányzati támogatások 
összegét. ezek figyelembe vételével 130.000,- Ft / év támogatást javasol. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

48/2015. (IV. 20.) önkormányzati határozat 
 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szólabda Stúdió 
(1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó kiadója részére a Pilis 
Dunakanyari Hírmondó megjelentetési költségeihez 130.000,- Ft /év támogatást nyújt, melynek 
fedezete az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a kiadóval kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a megállapodás aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
c) Érző Lélek Alapítvány támogatási kérelme 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Bogdányi Híradóban közzéteszi a felhívást. 
 
d) Tájékoztató a LED-es közvilágítás korszerűsítésről 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad arról, miszerint a 2015. március 24-én megtartott egyeztetés 
eredményeképpen az ELMŰ Nyrt. a lecserélendő lámpatestek közül 32 db-ot térítésmentesen 
önkormányzati tulajdonba adja, illetőleg a többi aktív eszközt selejtezni fogja a kivitelezést követően. A 
megállapodás aláírást követően ezzel lehetséges a munkaterület átadása, és megtörténhet a lámpatestek 
cseréje. A munkaterület átadás kitűzött időpontja: 2015. április 24. napja. 
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e) Teniszpálya helyzete 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a sporttelepen található teniszpályát 
magánerőből rendbe hozták, ismét igénybe vehető. 
 
 
f) Tájékoztató a Fővárosi Vízművekkel való tárgyalásról 
 
g) Hegy utcai támfal, ill. a Kálvária utca 43. számú ingatlan ügye 
 
h) Mezőőr helyzete 
 
13. napirendi pont: Schilling András lakáscélú támogatási kölcsön törlesztésével kapcsolatos kérelme 
 
14. napirendi pont: Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések 
 
A 12/ f)-h), valamint a 13-14. 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 23:20 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


