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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 11-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Gräff Albertné képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Rácz Balázs képviselő 
Rokfalusy Balázs képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősséggel, zárt ülés keretében kéri napirendre tűzni a 
Döntéshozatal a „Dunabogdány intézményeinek energiahatékonysági megújítása - szolgáltatással vegyes 
építési beruházás beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásról c. napirendet. Az ülést a sürgősségi 
napirend tárgyalásával kéri kezdeni. 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
kiegészítéssel együtt. 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Döntéshozatal a „Dunabogdány intézményeinek energiahatékonysági megújítása - szolgáltatással 
vegyes építési beruházás beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásról 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Beszámoló az óvoda 2015/2016. nevelési évéről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Tájékoztató az iskola 2015/2016. tanévéről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Önkormányzati vagyonbiztosítás 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. A védőnői szolgálat felújítási munkái 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. A Tanuszoda tetőszigetelési, bádogos felújítási munkái és a Sportcsarnok tetőjavítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Utak javítási, sármentesítési munkáinak elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződés 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

9. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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10. A 2549/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Lakhatási települési támogatási határozat elleni fellebbezés elbírálása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

12. „Gondolatmegálló” tervezése 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Döntéshozatal a „Dunabogdány intézményeinek energiahatékonysági megújítása - 
szolgáltatással vegyes építési beruházás beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásról 
 
Az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2015/2016. nevelési évéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Gräff Albertné óvodavezetőt, majd megadja neki a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Gräff Albertné: Ismerteti a beszámolót. Kitér a személyi és tárgyi feltételekre, a gyermeklétszám 
alakulására, a gyermekétkeztetés kérdésére. Ismerteti a szakmai munka részleteit, a különböző 
programokat. A nevelési évben a gyermeklétszám 130 fő volt. Eredményes és tartalmas nevelési évet 
zárt az óvoda. Az óvoda dolgozóinak ötleteivel, alapítványi segítséggel számos érdekes, és tartalmas 
programot tudott nyújtani az óvodások számára. A német nemzetiségi nevelést minden évben kiemelt 
feladatként kezeli az Óvoda, emellett ebben a nevelési évben két kiemelt területet választottak kiemelt 
feladatként, ezek a logikus gondolkodás fejlesztése és a vizuális nevelés. A Dunabogdányi Óvodáért 
Alapítvány kitartó munkájának eredménye, hogy évente tud olyan forrásokat előteremteni, amelyekkel 
az óvoda környezetét teszi szebbé, jobbá, hogy az óvodás gyermekek esztétikus, egészséges, 
biztonságos környezetben nevelődhessenek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 

73/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató az iskola 2015/2016. tanévéről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Spáthné Faragó Éva intézményvezetőt, majd megadja neki a szót a 
tájékoztató ismertetésére. 
 
Gräff Albertné 18:15 órakor távozik az ülésről, a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 
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Spáthné Faragó Éva: Részletesen ismerteti a tájékoztatót. A 2015/2016-ös tanév alapvetően sikeres 
volt. A munkaközösségek, az iskola teljesítette a munkatervében meghatározott feladatokat. A tanévet 
223 fővel kezdte és 221 fővel zárta az intézmény. Három tanuló év közben elment, egy jött. Tíz olyan 
tanuló van, aki tankötelezettségét külföldi iskolában teljesíti a szülők külföldi munkavállalása miatt, és öt 
magántanuló. Ez növekvő tendenciát mutat. 
A tantestület stabil, év elején a pszichológus személyében volt változás. Év közben elkezdte nyugdíj 
előtti felmentési idejét tölteni az iskola igazgatóhelyettese, de egy GYES-ről visszatérő kollégával 
betöltötték a helyettesi munkakört. 
A tárgyi feltételek az évben jelentősen javultak a műanyag burkolatos sportpálya megépültével. Az 
Önkormányzat kiemelt feladatként tekint az iskola fejlesztésére. A nyáron és a következő évben így 
várhatóan elkészül az udvar teljes rekonstrukciója, ami nagy minőségi ugrást fog jelenteni az iskola 
életében. Mindemellett a bútorzat és a taneszközök cseréje is szükséges lenne, sajnos úgy tűnik ehhez a 
KLIK hosszabb távon sem tud segítséget nyújtani. Az informatikai ellátottság az elmúlt években sokat 
javult. Nagy előrelépés volt, hogy a télen megtörtént a nagyobb sebességű internet bekötése, így ez már 
nem akadályozza a munkát. A projektorok, digitális táblák beszerzése viszont elodázhatatlan. 
A felső tagozaton az elmúlt évekhez képest mind a tanulmányi eredményben, mind a magatartásban 
határozott javulás tapasztalható. Az idén a felsőben nem volt bukás, az alsóban igen. Ebben az évben is 
több országos mérés volt: kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés a 6 és 8. osztályokban, valamint a 
NETFIT mérés a felső tagozaton. A fenntartónál történt változások hatására az év végére rendeződtek 
az anyagi problémák, időben megtörténtek a kifizetések, de fejlesztésre nincs forrás. 
 
Spanisberger János 18:25 órakor megérkezik az ülésre, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
Spáthné Faragó Éva: A Zeneiskolába az elmúlt tanévben Dunabogdányban 91, Leányfalun 57 tanuló 
iratkozott be. A fúvószenekarok, szimfonikus zenekar utánpótlásának nevelése az egyik legfontosabb 
feladata a zeneiskolának. Nagy a választék fa- és rézfúvós hangszerek terén. A zongora tanszak nagyon 
népszerű és vonzó, pedig a szülőknek kell hangszerről gondoskodni. A fafúvós hangszerek választása a 
lányok körében gyakoribb. A tanév során a munkatervben leírt tanszaki hangversenyeket, 
növendékhangversenyeket megtartották. Hét tanuló hangszerből művészeti alapvizsgát tett jeles 
eredménnyel, szolfézsból előrehozott művészeti alapvizsgát tett 18 tanuló. A zenekar és annak 
szólampróbái fejlesztik a gyermekek képességeit. A tanórán kívüli tevékenységek, a közös zenehallgatás, 
koncertek látogatása, a közös órák szintén növelik a gyermekek tudását. A nyári vonószenekari és 
fúvószenekari tábor is jó lehetőség a gyermekeknek, hogy fejlesszék zenei képességeiket. 
 
Schuszter Gergely: A tendencia jó, az elmúlt két-három évben folyamatosan emelkedik a 
tanulólétszám, a tanulói átlag, a kompetencia-mérés eredménye. Optimista a jövőt illetően is ezen a 
téren. 
A Zeneiskolát érintő statisztikai adatok közül kiemeli, hogy bár a létszám nő, de a fúvósok száma nem 
változik. Különösen szemet szúr, hogy kürt, vadászkürt és tuba hangszereken sem az elmúlt, sem pedig 
a következő tanévben nincs diák. Ez véleménye szerint nem jó, nem tudja elfogadni. 
 
Spáthné Faragó Éva: A Zeneiskola gyakorlatilag szakmailag önálló, felelős egységvezetővel. Meglátása 
szerint a lányok manapság nem választják a rézfúvós hangszereket, ill. úgy véli, hogy ahol nagyobb 
létszámemelkedés látható, ott kiváló tanár áll rendelkezésre, népszerű. Tudomása szerint az 
egységvezetőnek van javaslata ennek kezelésére, akár iskolai kereteken kívüli formában. 
 
Rokfalusy Balázs: Folyamatosan követi az iskola eredményességét, ezen mérések alapján véleménye 
szerint kijelenthető, hogy látszik a fejlődés, folyamatos az előrelépés. 
A hangszerválasztás kérdését alapvetően szülői döntésnek tartja, amit nehezen lehet befolyásolni, ezért 
népszerűsíteni, vonzóvá tenni kellene valamilyen módon a „hiányhangszereket”. 
 
Schuszter Gergely: A fúvoshangszerek kérdésében úgy látja, hogy a csökkenő létszám egy tendencia, 
amit nem lenne szabad hagyni, itt valamilyen intézkedésre van szükség. 
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4. napirendi pont: Önkormányzati vagyonbiztosítás 
 
Dr. Németh József: Az önkormányzati vagyonbiztosításnak az esedékessé váló felülvizsgálata 
keretében a megbízott alkuszcég lefolytatatta a versenyeztetést. A vagyonbiztosítás felülvizsgálata 
keretében lefolytatott versenyeztetést követően egy éves időszakra szóló ajánlat érkezett a Generali-
Providencia Biztosító Zrt. és a Groupama Biztosító Zrt. részéről. Az alkuszcég az ajánlatok 
összehasonlítását és értékelését elvégezte, mely alapján a Groupama Biztosító Zrt. ajánlatát javasolják 
elfogadni. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az új biztosított tételeket (multifunkciós sportpálya, tanuszoda vízcsere). 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 

74/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonbiztosítására a Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) 
ajánlatát fogadja el. Az éves biztosítási díj: 632.078,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert biztosítási kötvény aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: A védőnői szolgálat felújítási munkái 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az egyes tételeket. A költségvetési tartalék kedvező alakulása okán az 
eredetileg tervezettnél több forrás igénybe vételével teljes körű felújítást tudnánk végrehajtani, így 1,1 M 
Ft helyett 3,4 M Ft a tervezett költség. A kivitelezésre augusztusban kerül sor. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

75/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
  

1. a védőnői szolgálat felújítását bruttó 3.464.984 Ft összegben megvalósítja; 
 

2. az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt a védőnői szolgálatot érintő egyes munkálatok 
elvégzésére a következők szerint: 
a. a H és H 2001 Bt.-vel bruttó 588.000,- Ft összegben nyílászárók cseréjére; 
b. a Wixter Line Kft.-vel bruttó 41.173,- Ft összegben mosdóhigiéniai felszerelések 

beszerzésére; 
c. Rudolf János egyéni vállalkozóval bruttó 120.800,- Ft összegben polcrendszer 

elkészítésére; 
d. a Spanisberger Építőipari Kft.-vel bruttó 2.689.611,- Ft összegben burkolási munkákra, 

vizesblokk teljes felújítására; 
e. Hock László egyéni vállalkozóval bruttó 25.400,- Ft összegben festésre. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: A Tanuszoda tetőszigetelési, bádogos felújítási munkái és a Sportcsarnok 
tetőjavítása 
 
Schuszter Gergely: A Sportcsarnokra a 2016. évi költségvetésben 3.000 eFt-ot terveztünk. Eredetileg 
ebből a csarnok homlokzatának felújítását terveztük. Ennek az összegnek az átcsoportosítását 
indítványozza. 
A Tanuszoda kb. 80-90 m2 területű lapostetőn tapasztalható beázások megszüntetése érdekében 
helyszíni bejárásra került sor, mely alapján ajánlatot kaptunk a lapostető csapadékvíz elleni szigetelési 
felújítási munkák elvégzésére. 
A napelemes rendszer kivitelezésének, telepítésének okán a Sportcsarnok tető állapotát is 
megvizsgáltattuk. Ennek eredményeképpen a Sportcsarnok tetőjének javítása, részbeni átfedése 
szükséges, melyet a Vízmű Kft. végeztet el. 
A két munka összességében többletkiadást a 2016. évi költségvetésben nem jelent, mivel az eredetileg a 
Sportcsarnok felújítására szánt 3.000 eFt összeget használnánk fel erre a két munkára. 

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

76/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és az Ozmo-Lux Kft. (2000 Szentendre, Lehel köz 4.) közötti a Tanuszoda 
tetőszigetelési és bádogos felújítási munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződést, a vállalási 
ár 999.710,- Ft + ÁFA összeg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Utak javítási, sármentesítési munkáinak elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói 
szerződés 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az egyes tételeket. 
 
Dr. Hidas András: Rendszeres időközönkénti felülvizsgálat keretében viszonylag könnyen és kevés 
anyagi ráfordítással karban lehetne tartani ezeket az utcákat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

77/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és az Imperial Bau Kft. (2023 Dunabogdány, Arany J. u. 8.) között, az alább 
felsorolt utak javítási, sármentesítési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződést, a vállalási 
ár: 1.530.000,- Ft + ÁFA összeg. 

- Kőkereszt dűlő teljes hossz, 400 méter 

- Pacsirta utca teljes hossz, 150 méter 

- Csapás dűlő teljes hossz, 700 méter 

- Bogonhát major melletti út a patak felől, 150 méter 

- Svábhegy utca Fácános utca felőli szakasza, 50 m 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Július 2-án volt a nagy helyi termelői piac, tikkasztó nyári melegben. 
 
Felhívja a figyelmet a Bogdány Mozdul következő programjára. 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Megállni tilos tábla kihelyezése az Iskola utcába 
 
Schuszter Gergely: Az Iskola utcában az útpálya nem kerül szélesítésre, a kétirányú forgalomhoz kellő 
szélességű az úttest, a járda felőli oldalon bogdányi kőből készült új kiemelt szegélyt kap az utca, 
mellette zöldsáv, és az új járda. A sok parkoló gépjármű miatt forgalom-szabályozásra van szükség a 
biztonságos közlekedés és a balesetek elkerülése, a veszélyek csökkentése érdekében. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

78/2016. (VII. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola utcában a 
menetirány szerinti jobb oldalon megállni tilos tábla kerül kihelyezésre a tanítási időben, 2016. 
szeptember 1-től, az utcában zajló közlekedés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 
b) Egyházi kérelmek 2016. évi támogatáshoz 
 
c) A 2536/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
 
d) Szabó Róbert lakásbérleti kérelme 
 
10. napirendi pont: A 2549/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
 
11. napirendi pont: Lakhatási települési támogatási határozat elleni fellebbezés elbírálása 
 
12. napirendi pont: „Gondolatmegálló” tervezése 
 
A 9/c)-d), és a 10, 11., 12. 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      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


