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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-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 képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2015. évi 

önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A 2016. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző 

 

5. A Bogdányi Híradó 2016. évi nyomtatásának megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Bergmann tó és környezete HÉSZ módosítási ügye 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

11. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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12. A Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

13. A 2016. évi Leutenbach-i látogatás 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves 
teljesítéséről, a 2015. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 
Oláh Józsefné: Részletesen ismertette a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesülését. Az első 
háromnegyed évben módosítottuk a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, amely 343 956 eFt-ról 
384 577 e Ft-ra emelkedett. 2015. I-III. névben a bevételek 89,3 %-a, a kiadások 67,5 %-a teljesült 
szeptember 30-ig. 
Bevételi oldalon elsősorban az iparűzési adó bevétel mutat jelentős többletet, ami igen jó alapot 
képezhet az év végén tartalékképzésre. Ugyanakkor a kintlévőség is számottevő, ennek behajtását 
folyamatosan, számos módon próbáljuk megtenni. Likviditási problémánk nem volt. Bevétel 
elmaradással nem számolunk. 
Kiadási oldalon a működési teljesítés 68,4 %, a felhalmozási 59,3  %. Ismertette az idén megvalósult 
fejlesztéseket. 
 
A költségvetési rendelet-módosítás a 2015. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, így többek között a kereset-kiegészítés összegeinek átvezetését az önkormányzatnál és 
intézményeinél, az iskolai sportpálya megvalósítására nyert támogatás összegét, a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei részére nyújtott támogatást, a Bogonhát lehajtó sáv terv díját, a József A. 
utcai ingatlan vásárlás átvezetését. 
 
Schuszter Gergely: Örömét fejezi ki a helyi adóbevétel alakulása miatt, az elmaradt adóbefizetések 
behajtására kialakított módszer bevált, ezt jövőre is folytatja a Hivatal. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

128/2015. (XII. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi 

költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 11/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi 

költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
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2. napirendi pont: A 2016. évi élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerződés módosítási ajánlatát, 
továbbá az étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelettervezetet. A 2016. évre vonatkozó 
díjemelési javaslat 1,6 %-os mértékű. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 

 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 12/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét az élelmezési 

nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011. (I. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

129/2015. (XII. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy– a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Forgó Étterem Kft.-vel kötendő szolgáltatási 
szerződés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt a szerződés 
módosítások aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
 

Dr. Németh József: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az államháztartásról szóló törvény 
alapján az Önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti időszak költségvetési gazdálkodásáról. Az 
átmeneti költségvetéssel biztosítani kívánjuk a pénzügyi egyensúlyt a költségvetési rendeletünk 
elfogadásáig. Az alapellátási feladatok finanszírozása így biztosított lesz. Az átmeneti időszakban 
eszközölt kifizetések a 2015. évi költségvetés részét képezik. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 

 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét 

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 
Dr. Németh József: A belső ellenőri feladatokat ellátó SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. előkészítette a 
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely három területre terjed ki. Egyrészt 2015. évi 
közneveléssel kapcsolatos állami támogatás igénylés megalapozottságának vizsgálatára, másrészt a 
Vagyongazdálkodás rendjének vizsgálatára, valamint a 2015. évi közbeszerzések és a Kbt. hatálya alá 



 5 

nem tartozó beszerzések vizsgálata tárgykörre. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. 
Emellett összeállításra került az Önkormányzat 2016-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai 
terve is, mely nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, 
a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat 
fogalmaz meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

130/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező Dunabogdány 
Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező Dunabogdány Község Önkormányzata 2016-2019. évekre vonatkozó belső 
ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: a terv végrehajtására: az ellenőrzési ütemterv szerint 

 
 
5. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2016. évi nyomtatásának megrendelése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti beérkezett ajánlatokat. Az ajánlatok a nyomdai munkák mellett a 
nyomdai előkészítésre, tördelésre is kiterjednek. Az ajánlatok kiértékelése alapján az újság 2016. évi 
tördelési (nyomdai előkészítő) munkáira és nyomdai előállítására – az idén is az újság nyomtatását végző 
– Spori Print Vincze Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

131/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Bogdányi Híradó 2016. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) munkáinak elvégzésére, és 
1400 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft vel köt szerződést. A 
tördelési (nyomdai előkészítő) munkák vállalási ára 2.500,- Ft + ÁFA / oldal (összesen 40.000,- Ft 
+ ÁFA / lapszám). A nyomdai előállítás vállalási ára 44,20,- Ft + ÁFA / db (összesen: 61.880,- Ft 
+ ÁFA / lapszám). 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megállapítása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a munkaterv tervezetét. A Képviselő-testület rendes üléseire főszabály 
szerint a hónap második hétfőjén kerül sor 17 órától. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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132/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján elfogadja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét, a határozat mellékletét 
képező tartalommal. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a határozat mellékletében szereplő 
javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2015. évi munkatervét, amelyet – 
tájékoztatásul a Képviselő-testület februári ülésére terjesszenek elő. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Bergmann tó és környezete HÉSZ módosítási ügye 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az előzményeket, valamint a kiegészített és pontosított hatásbecslést. 
A Natura 2000 hatásbecslés és a kísérő Környezeti értékelés az alábbi pontokban módosult: 
1. A fejlesztési elképzelésekből mindenhol kikerült a családi pihenő- és kalandpark, a Bergmann-tó 
horgásztóként szerepel 
2. A szöveg átnézésre került, hogy egyértelműbbé váljon 
3. A szövegből és az ábrákból kikerült a Bergmann-tótól északra fekvő mezőgazdasági területeken 
tervezett biogazdaság-falusi turizmus terület, mivel ezt a részt a már átfutott településrendezési 
tervmódosítás kezelni tudta. 
4. Az anyagba bekerült a területről készített geodéziai felmérés a Felügyelőség kérésének megfelelően. 
5. A fejlesztési elképzeléseket és a településrendezési eszközök módosítását bemutató szövegközi ábrák 
újraszerkesztettek. 
6. A Stampok birtok felső részén lévő Natura 2000 terület kikerült a beépítésre szánt területek közül. 
7. A már belterületbe vont kis háromszög alakú ingatlanok védelmi erdő övezetbe sorolódtak (a 
Nemzeti Park kérésének megfelelően), ezzel a Takács birtokon a beépítésre nem szánt terület övezetébe 
sorolt területek össz mérete 7776 m-re csökkent. 
8. A Kalicsa-pataktól délre fekvő erdőterületek védelmi erdő övezetben maradnak (előtte közjóléti erdő 
övezetbe próbáltuk sorolni őket), így ott építeni bizonyosan nem lehet majd semmit és ez a cél. 
9. A Natura 2000 hatásbecslés jelölőfajai kiegészültek, a hatásbecslés aktualizálásra került. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

133/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány 
község településrendezési tervének a Bergman-tó és a Stampok szabadidőpark területeket érintő 
módosításához készült felülvizsgált környezeti értékelés és Natura 2000 hatásbecslés dokumentumot 
jóváhagyja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
 
Dr. Németh József: A település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) kétévente 
szükséges felülvizsgálni. A HEP először 2013-ban került a Képviselő-testület elé. 2015-ben ezért a 
felülvizsgálat esedékessé vált. A program adatait frissítettük a KSH és helyi adatgyűjtés alapján, továbbá 
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az intézkedési tervet is. A dokumentum azért szükséges, mert EU-s pályázatokon való indulás kizárólag 
ennek meglétekor lehetséges. 
 
Gräff Albertné: Felsorolja az általa szükségesnek tartott pontosításokat, kiegészítéseket. 
 
Schuszter Gergely: A kiegészítésekkel együtt kéri a program felülvizsgálatának jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

134/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Dunabogdány felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket, melyben egyrészt a Kálvária Kápolna villamos energia 
ellátásának kiépítéséhez, másrészt pedig egy Kőkereszt dűlőben fekvő ingatlan villamos energia 
ellátásának kiépítéséhez kéri az ELMŰ Hálózati Kft. a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

135/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 253 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása 
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 15203. számú engedélyezési terv (készítő: ELMŰ Hálózati 
Kft.) megvalósításához. 
 

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

 
 

136/2015. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 060/6 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 2233 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása 
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 17626. számú engedélyezési terv (készítő: ELMŰ Hálózati 
Kft.) megvalósításához. 
 

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

 
 
10. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
A 2015. évi falugyűlésre 2015. november 19. napján került sor, képviselő-testületi részvétellel. 
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Tájékoztatást ad a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalban a vízi közmű szolgáltatás 
ellátása, szolgáltató váltás ügyben tartott egyeztetésről. 
 
A korábbi bizottsági szinten tárgyalt lehetőség és ismertető alapján összeállításra került egy 
dokumentum az Általános iskola, tanuszoda, sportcsarnok épületegyüttes és a Polgármesteri Hivatalt 
érintő napelemes rendszer kiépítése kapcsán. A kérésünkre referencialátogatás is lesz 2016 januárjában 
egy már ilyen rendszert működtető településen. 
 
Beszámol a tanuszodában a környező települések iskolásainak részvételével hagyományteremtő céllal 
megtartott Mikulás napi úszóversenyről. 
 
Képviselő-testületi köszöntések: 

Horváth György és Balogh Terézia Mária 60 éves házassági évforduló, 2015. november 18. 
 
 
11. napirendi pont: Egyebek 
 
Mivel a napirend tárgyában kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a nyílt ülést lezárta. 
 
 
12. napirendi pont: A Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás 
 
13. napirendi pont: A 2016. évi Leutenbach-i látogatás 
 
A 12. és a 13. 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 19:30 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


