
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  

 

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016.  MÁRCIUS  7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 7-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Bánáti Bence alpolgármester 
Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András 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. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati rendezvényekről, programokról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Települési veszély-elhárítási és vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

9. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

11. Máthé Gábor kérelme 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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1. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati rendezvényekről, programokról 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót. 
 

Liebhardt András: Tájékoztatást ad a 2016-os év hátralévő részében sorra kerülő két többnapos, az 
intézmény által szervezett önkormányzati rendezvény programtervezetéről. 
Az egyik a község két évtizedes történettel bíró nagyrendezvénye, a Pünkösdi fesztivál, melyre idén 
május 14-15-én kerül sor az új rendezvénytéren. Ismerteti a tervezett programot. 
A másik a Szent Donát-napi búcsú hétvége 2016. augusztus 6-8. között, melynek programtervét a 
tavalyi keretek megtartása mellett alakították ki. Ismerteti a tervezett programot. 
Ezek mellett harmadikként az intézmény tervez egy szintén többnapos rendezvényt, Színházi hétvégét 
2016. június 17-19. között, közös szervezésben a FAKULT Egyesülettel. Ismerteti a tervezett 
programot. 
 

Schuszter Gergely: Kéri, hogy az augusztusi búcsú vasárnap esti fellépőjét március végéig határozzák 
meg. 
 
 
2. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározása 
 
Gräff Albertné: Ismerteti az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A 
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az 
érintett szülőket. Ismerteti továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva 
tartás javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

24/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti 55 óra, 
az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az Óvoda 
nyári zárva tartását 2016. július 25-től augusztus 19-ig, téli zárva tartását 2016. december 26-tól 
december 31-ig határozza meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt 
értesítsen. 
 

Felelős: Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 

25/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány 
Község Önkormányzata által fenntartott Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény 
2016/2017. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvodai felvétel időpontja: 

2016. május 2. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig 
2016. május 3. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig 
2016. május 4. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig 
2016. május 5. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig 
2016. május 6. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző, Gräff Albertné óvodavezető 
Határidő: 2016. április 2. 

 
 
3. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
 
Dr. Németh József: A nyári időszakban 2016. augusztus 8-tól augusztus 19-ig, téli időszakban pedig 
2016. december 22-től 2016. december 30-ig tart a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet. Az 
igazgatási szünet alatt ügyelet lesz a Hivatalban a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

26/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2016. augusztus 8-tól augusztus 19-ig, 
valamint 2016. december 22-től december 30-ig. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: az intézkedések megtételére: 2016. július 15. és 2016. november 25. 

 
 
4. napirendi pont: A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2016. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ezt és a 
2016. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve figyelembe vételével 
összeállított egyelőre nemleges közbeszerzési tervet. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

27/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § alapján „Dunabogdány Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
tervét” – a 2016. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve – 
nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község 
honlapján, továbbá az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje 
figyelemmel. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: megjelentetésre: a döntést követő 8 napon belül 
                folyamatos 

 
 
5. napirendi pont: Települési veszély-elhárítási és vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata 
 

Dr. Németh József: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáráról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. § (4) 
bekezdése szerint: „A települési veszélyelhárítási tervet a polgármester szükség esetén soron kívül, egyebekben minden 
év március 31-ig felülvizsgálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének közreműködésével. A 
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felülvizsgálat eredményéről, az elvégzett javításokról a polgármester tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
helyi szervének vezetőjét, a védekezésbe bevont egyéb szerveket, szervezeteket, valamint a lakosságot.” 
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság is megkereséssel élt, méghozzá a helyi vízkárelhárítási terv 
felülvizsgálata ügyében. 
 
Bánáti Bence: az operatív részeket célszerűnek tartaná a település honlapján megjelentetni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

28/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 
veszély-elhárítási tervet – annak felülvizsgálatát követően – a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált települési 
veszély-elhárítási tervet jóváhagyásra terjessze fel a helyi védelmi bizottság elnökének. 
 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi vízkár-
elhárítási tervet – annak felülvizsgálatát követően – a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált helyi vízkár-elhárítási 
tervet küldje meg a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: 2016. március 11. 

 
 
6. 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: 2016. 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.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

29/2016. (III. 7.) 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 0147/8, 0150/3, 0150/4 hrsz.-ú 
ingatlanok által alkotott terület neve: Csódi dűlő. 

 

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 11-es sz. főút – 0168 és 0237/22 hrsz.-ú 
utak – Bergmann tó – 0236/8 hrsz.-ú út – 11-es sz. főút által határolt terület neve: Váradok 
dűlő. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal, a nyilvántartáson történő átvezetés: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
 



 6 

7. napirendi pont: Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet és a korábbi években nyújtott önkormányzati támogatások 
összegét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

30/2016. (III. 7.) 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 2016. évi megjelentetési költségeihez 165.000,- Ft /év támogatást nyújt, 
melynek fedezete az 1/2016. (II.17.) 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 

 
 
8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Polgármesteri tájékoztatás hangzott el arról, hogy a dunakanyari települések polgármesterei közös 
nyilatkozatban fordultak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkárához az EUROVELO 
6 kerékpárút Dunakanyart érintő szakaszának megvalósításával kapcsolatos kormányzati álláspont 
megismerése érdekében. Ebben a polgármesterek kiemelték: egységesen támogatják és szorgalmazzák a 
kerékpárút mielőbbi megvalósulását, valamint egységesen fontosnak tartják, hogy mind a Duna jobb 
partján, mind a Szentendrei-szigeten lévő települések biztonságosan elérhetők legyenek kerékpárral. 
 
Rácz Balázs 18:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Svábhegy utca javítása 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Svábhegy utca tavalyi martaszfaltos 
burkolása komoly javításra szorul, a szakmai javaslat összeállítása zajlik, annak elkészülte után kéri, hogy 
azt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt tárgyalják meg. 
 
b) Iskola utca járda burkolat típusának kiválasztása 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Iskola utca járda burkolat 
kialakításának előkészítési munkái is zajlanak, a térkő burkolat típusának kiválasztása, annak egyeztetése 
érdekében kéri, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tűzze napirendre a 
kérdést. 
 
c) Óvoda és bölcsőde tervezési munkái 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy várhatóan 2016. április elején 
megjelennek az óvodai férőhely bővítésre, ill. bölcsőde kialakítására szóló pályázatok. Tekintettel az 
időközben megváltozott jogszabályi előírásokra, szükséges a korábbi óvodaterv módosítása. A 
módosítás érintené a bölcsőde tervezett kialakítását is, a bölcsődét két csoportszobával az óvodával 
szemközti 1090/2 és 1091/2 hrsz.-ú ingatlanokra kerülne külön megtervezésre tanulmányterv szintjén. 
2017. január 1-től a hatályba lépő jogszabályi előírások alapján településünknek is gondoskodni kell 
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bölcsődei ellátásról. Ennek pontos részletei még nem ismertek, folyamatosan tájékozódunk és 
egyeztetéseket folytatunk a kérdésben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

31/2016. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi 
az Önkormányzat és a Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. közötti tervezési szerződést, melynek 
tárgya az óvoda bővítésének tanulmányterv elkészítése. A vállalkozási díj: 490.000,- Ft + ÁFA, 
melynek fedezete az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi 
az Önkormányzat és a Puhl és Dajka Építész Iroda Kft. közötti tervezési szerződést, melynek 
tárgya a bölcsőde kialakítás tanulmányterv elkészítése. A vállalkozási díj: 395.000,- Ft + ÁFA, 
melynek fedezete az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
d) ELMŰ egyeztetés 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy több kérdésben is egyeztetést folytatott 
az ELMŰ szakembereivel. 
A tárgyaláson szóba került az árvízi védekezés körében a kapcsolószekrények megemelése a cső 
kutaknál, a csápos kutaknál, és a 11-es főút és az Ipartelepi út kereszteződésénél lévő kapcsolószekrény 
vonatkozásában. A Hajó utca végén lévő transzformátor állomás áthelyezésére tervet készít az ELMŰ, 
áthelyezés esetén 50 %-os önkormányzati költségviselést kérnek. 
Szót ejtettek még az Öreg Kálvária utca áramellátása kiépítésének lehetséges megoldásáról 
(légvezetékkel a Cseresznyés utca felől). 
 
e) Vízelvezető rendszer bővítése 
 
f) Tűzoltóautó, tűzoltó egylet 
 
10. napirendi pont: Duna-part 27+400 – 28+000 km területre kötendő bérleti szerződések 
 
11. napirendi pont: Máthé Gábor kérelme 
 
A 9/e)-f), 10., 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 20:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


