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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 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. 
Ismerteti a napirendi pontokat. A 8. napirendet kéri kiegészíteni a Pilis Dunakanyari Hírmondó 
támogatási kérelmével. 
 

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

Napirendi pontok: 
 

1. Közmeghallgatás 
 

2. Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről, a 2016. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Dunabogdány településrendezési eszközeinek módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 7/2016. (VI. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

5. A 2017. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. A Bogdányi Híradó 2017. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és nyomtatásának 
megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Településüzemeltetési feladatokhoz kisteherautó használatba vétele 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A Danubia Televízió és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2017. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

10. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 



11. Helyi építészeti védelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

12. A 2537/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Közmeghallgatás 
 
Schuszter Gergely: megállapítja, hogy a közmeghallgatáson személyesen nem jelent meg senki. 
Előzetesen írásban sem érkezett kérdés, észrevétel. 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás háromnegyed éves 
teljesítéséről, a 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsost, majd megadja neki a szót 
a beszámoló megtartásához. 
 
Oláh Józsefné: Részletesen ismertette a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesülését. A 
költségvetési bevételek teljesítése 2016. szeptember 30-ig 89,3 %, ami előrevetíti, hogy nyugodt évet 
zárunk. A közhatalmi bevételek körében ki kell emelni, hogy szinte minden adónemben teljesült 
szeptember 30-ig az éves előirányzat, ami igen jó alapot képezhet az év végén tartalékképzésre. Az 
összes kiadás időarányos teljesítése 2016. szeptember 30-ig 71,2 %-os, ebből a működési kiadások 69,2 
%-on, míg a felhalmozási kiadások 90,0%-on álltak. Hitelállományunk 15.304 eFt, mely az iskolai 
étkező építésére felvett hiteltartozást mutatja 2016. szeptember 30-án. 
 
A költségvetési rendelet-módosítás a 2016. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új 
tételek (kereset-kiegészítés, intézmény-finanszírozás, támogatás) átvezetése történt meg. 
 
Schuszter Gergely: Örömét fejezi ki a helyi adóbevétel alakulása miatt, köszönetét fejezi ki a lakosság 
és a vállalkozások felé a jó fizetési morál kapcsán. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

106/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi 

költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 11/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi 
költségvetésről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 



 
3. napirendi pont: Dunabogdány településrendezési eszközeinek módosítása 
 

Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 71/2016. (VI. 20.) és a 100/2016. (X.10.) önkormányzati 
határozatai alapján elindult a település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása két rész 
vonatkozásában: 

- Lke-1 építési övezet előírásainak módosítása (az elhelyezhető épületszám vonatkozásában), 

- Vt-2 építési övezet előírásainak módosítása (régi napközi területe). 
A tervezési feladattal megbízott Völgyzugoly Műhely Kft. összeállította a HÉSZ módosítás 
véleményezési dokumentációját. A dokumentációnak az egyszerűsített eljárás szerinti véleményezési 
eljárás keretében a részvevő szervek, hatóságok részére történő megküldéséhez szükséges a 
dokumentáció képviselő-testületi jóváhagyása. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

107/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település helyi 
építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 
módosítása (módosítás tárgya: Lke-1 és Vt-2 övezet előírásainak módosítása) ügyében készült 
véleményezési anyagot elfogadja, azt megküldésre alkalmasnak tartja, egyúttal véleményezésre 
megküldi az eljárásban résztvevő szervek, hatóságok részére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 2016. szeptember 12-i ülésén 89/2016. (IX. 12.) 
önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a Bergmann-tó és környezete szabályozása tárgyában a 
Dunabogdány község Településszerkezeti terve, továbbá Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve 
módosításának véleményezési szakaszát lezárja. Ezt követően a módosítás dokumentumai az eljárás 
során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum 
kíséretében megküldésre került az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében. 
A záró szakmai vélemény birtokában a módosítás utolsó lépése következik: az elfogadási és hatályba 
léptetési szakasz. Ezzel egy több éve húzódó módosítási ügy zárulhat le. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

108/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület 
 

1. Dunabogdány Község Településszerkezeti Tervét módosítja (a Bergmann – tó és környezete 
által érintett területre vonatkozóan), és az 1. számú melléklet szerint elfogadja (rajzszám: 
Településszerkezeti Terv – T-1/2016); 

 

2. úgy dönt, hogy a terv területén az alábbi területfelhasználás-változásokat fogadja el: 
a) Közlekedési terület területfelhasználás módosítása Különleges beépítésre nem szánt egyéb 

helyi sajátosságot hordozó területre (Érintett földrészlet: 0237/22 hrsz.) 



b) Erdőterület területfelhasználásának módosítása Különleges beépítésre nem szánt egyéb 
helyi sajátosságot hordozó területre (Érintett földrészlet: 0114/3 hrsz. terület egy része) 

c) Különleges beépítésre szánt rekreációs terület területfelhasználásának módosítása 
erdőterületre (Érintett földrészletek: 0237/3, 0237/4, 0237/6, 0237/7, 0237/13, 0237/14, 
0237/16, 0237/17 hrsz. terület egy része, 0237/18 hrsz. terület egy része, 0237/20 hrsz. terület egy 
része) 

d) Különleges beépítésre szánt rekreációs terület területfelhasználásának módosítása 
vízgazdálkodási területre (Érintett földrészletek: 0237/16 hrsz. terület egy része, 0237/17 hrsz. 
terület egy része, 0237/18 hrsz. terület egy része, 0237/20 hrsz. terület egy része) 

e) Vízgazdálkodási terület területfelhasználásának módosítása erdőterületre (Érintett 
földrészletek: 0237/17 hrsz. terület egy része, 0237/21 hrsz. terület egy része,) 

f) Közlekedési terület módosítása erdőterület területfelhasználásra (Érintett földrészlet: 0237/19 
hrsz. terület egy része) 

g) Közlekedési terület módosítása vízgazdálkodási területre (Érintett földrészlet: 0237/19 hrsz. 
terület egy része) 
 

3. a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv Leírását 
kiegészíti, a 2. számú melléklet szerint; 

 

4. a 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) által megengedett további fejlesztési lehetőségeket az 

alábbi táblázat és számítás alapján elfogadja: 

 

 



Dunabogdány Településszerkezeti Terv Megfelelősége Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térségi Területfelhasználás 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervében1 Dunabogdány közigazgatási területére 

vetítve 

 BATrT előírásai alapján 

engedélyezett eltérő 

településszerkezeti 

területfelhasználások 

BATrT előírásai alapján 

engedélyezettből a 

hatályos tervben 

felhasznált 

településszerkezeti 

területfelhasználások 

Jelenlegi eljárásban 

felhasznált fejlesztési 

területek 

BATrT előírásai 

alapján 

engedélyezettből 

továbbiakban 

felhasználható 

településszerkezeti 

területfelhasználások 

      

Térségi terület-

felhasználási 

kategóriák 

Térségi terület-

felhasználási 

kategória 

területe  

(hektár) 

Település 

közigazgatási 

területéhez 

viszonyított 
arány 

(%) 

     

Erdőgazdálkodási 

térség 

1280,10 ha 50,20%  0,15 × 1280,10 ha 

=192,015  ha 

 

18,79 ha  0,82 ha 172,405 ha 

Mezőgazdasági 

térség 

834,39 ha 32,72%  0,10 × 834,39 ha = 83,44 

ha  

(bármely települési 

területfelhasználás) 

64,79 ha - 18,65 ha 

Vízgazdálkodási 

térség 

148,36 ha 5,82%  0,05 x 148,36 ha = 7,418 

ha 

0 ha - 7,418 ha 

Városias települési 

térség 

286,24 ha 11,23%  megengedett 

növekmény: 2% = 5,725 

ha  

3,92 ha - 1,805 ha  

Magas zöldfelületi 

arányú települési 

térség 

0,71 ha 0,03%  - - - - 

        

Összesen: 2550,8 ha 100,00%      



5. a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint számított biológiai aktivitásérték meghatározását az 

alábbi táblázat alapján elfogadja: 

Biológiai aktivitásérték számítás 
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v
á
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o
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I. 

3., 4., 

5., 6., 

8., 11., 

12.,13.

, 

14.,16.

, 

17.,19.

, 25., 

30. 

4,1712 Különleges 

beépítésre 

szánt 

rekreációs 

terület 

3,0 12,5136 erdőterület 9,0 37,5408 +6,

0 
+25,027

2 

II.  

9., 20., 

21.,22.

, 23., 

28., 

29. 

0,3831 Különleges 

beépítésre 

szánt rekre-

ációs terület 

3,0 1,1493 vízgazdálkodá

si terület 

6,0 2,2986 +3,

0 

+1,1493 

III. 

10., 

18., 

26. 

0,1479 vízgazdálko

dási terület 

6,0 0,8874 erdőterület 9,0 1,3311 +3,

0 

+0,4437 

IV. 

7., 15. 

0,1372 közlekedési 

terület 

0,6 0,0823 erdőterület 9,0 1,2348 -8,4 +1,1525 

V. 

24., 

27., 

31. 

0,0966 közlekedési 

terület 

0,6 0,0580 vízgazdálkodá

si terület 

6,0 0,5796 +5,

4 

+0,5216 

VI. 

1. 

0,1038 közlekedési 

terület 

0,6 0,0623 különleges 

beépítésre 

nem szánt 

egyéb helyi 

sajátosságot 

hordozó 

terület 

6,0 0,6228 +5,

4 
+0,5605 

VII. 

2. 

0,7161 erdőterület 

(védelmi) 

9,0 6,4449 különleges 

beépítésre 

nem szánt 

egyéb helyi 

sajátosságot 

hordozó 

terület 

6,0 4,2966 -3,0 -2,1483 

Összesen:  21,1978 

 

  47,9043  +26,706

5 
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6. a település területi mérlegét a 3. sz. melléklet szerint módosítja, 
 

7. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 

1. pontban megállapított TSZT-1/2016 számú Településszerkezeti Terv (1. számú melléklet) 

és az elválaszthatatlan részét képező Leírás kiegészítésében (2. sz. melléklet) foglaltak az 

elfogadását követő 30. napon lépnek hatályba. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 
1. számú melléklet: TSZT-1/2016 Településszerkezeti Terv módosítás 
2. számú melléklet: A Településszerkezeti terv leírás kiegészítése 
3. számú melléklet: Területi mérleg 



 9 

2. sz. melléklet 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE 
108/2016.(XI. 14.) önkormányzati határozat 2. sz. melléklete 
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS fejezet kiegészítése: 

A Bergmann-tó és környezetének területe - figyelembe véve az OTÉK területfelhasználási 
egységeinek megállapítására vonatkozó előírásait, továbbá a település sajátosságait – az 

alábbi területfelhasználási egységekre tagolható: 

 
Beépítésre szánt területek, ezen belül: 

Különleges területek (K) 

Különleges rekreációs terület  (K-R) 

 

Beépítésre nem szánt területek, ezen belül: 

Erdőterületek 

Közjóléti  (Ek) 

Védelmi  (Ve) 

területek 

 
Vízgazdálkodási területek 

 Vízfolyás, patak (V-vf) 

 Állóvíz, tó  (V-t) 

 
Különleges beépítésre nem szánt terület 

 Különleges, egyéb helyi sajátosságot  

hordozó terület,  (Kb-ehs) 

 

Az egyes területfelhasználási egységek térbeli elhelyezkedését a településszerkezeti 
tervlap tartalmazza. 

 

Beépült és beépítésre szánt területek kiegészítése 

Különleges rekreációs terület 

A több évtizedes múlttal rendelkező – egykori majorságból kifejlődő - terület a település 

fontos értéke. Fejlesztésénél elsődleges szempont megőrizni funkcionális használhatóságát 
és az adottságainak fejlesztését oly módon, hogy veszítse el egykori gazdasági jellegét, 

területe fokozatosan alakuljon át parkosított és részben a természeti állapothoz közeli 
kialakításúvá. 

 

Beépítésre nem szánt területek kiegészítése 

Erdőterületek 
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Tó és a patak menti erdők őrizzék meg természetközeli állapotukat és fejlesztésük 

szolgálja a szelíd turizmust és biztosítson a rekreációs funkcióknak olyan környezetet, ami 
segíti megvalósítani a célkitűzéseket, de egyúttal megőrzi az értékeket. 

 

Vízgazdálkodási területek 

A kisvízfolyások és vízmosások (Áprily-völgyi patak, Csádri-patak, Száraz-patak, Csódi-
patak, Kalicsa-patak stb.) nyugat-keleti irányban keresztezik a bel- és külterületet, majd 

a Dunába torkollanak. 
A településen egy mesterséges állóvíz található, a Kalicsa-patak visszaduzzasztásával 
létrejött Bergman-tó. A tó magántulajdonban van és horgásztóként üzemel.   

A hegylábaknál számos forrás ered, amelyeknek kis százalékát öntözésre használják. 
 

Különleges, egyéb helyi sajátosságot hordozó terület 

A terület megjelenése kedvező a kisebb létszámú gyermekcsoportok fogadásához, az erdő, 
a patak és a tó olyan lehetőségeket jelent, ami valódi élménnyé formálhatja az itt eltöltött 

időt. 
A terület hasznosítása nem okoz természetkárosítást, nem változtatja meg a terület 
állapotát és a megjelölt területen sem okoz olyan változást, ami a Natura 2000 területen 

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 12/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét a település Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) rendelet módosításáról (a Bergmann-tó és 

környezete). 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 7/2016. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

Schuszter Gergely: Az Önkormányzat rendeletet alkotott az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) 
nyitva tartási rendjéről. Ez az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 7/2016. (VI. 
15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2016. június 15. napjától hatályos. 
Miután az érintett üzletek tulajdonosai, üzemeltetői jelenlétében 2016. szeptember 12-i ülésén tárgyalt a 
Képviselő-testület az új rendeleti szabályozásáról, az eltelt idő alatt az érintett vendéglátó üzletekben a 
térfigyelő kamerarendszer telepítése és kiépítése megtörtént. Valamennyi helyen a körzeti megbízott a 
kiépített kamerarendszereket megtekintette, megfelelőnek és alkalmasnak tartja azokat. Tekintettel arra, 
hogy a kért intézkedések megtörténtek, módosíthatunk a Rendeleten, elfogadva azt az érvet, hogy 
bevételkieséssel jár a szigorítás. 
A kamerarendszerrel elérhető, hogy a garázda cselekményeket elkövető személyek elővehetők és 
kiemelhetők legyenek ezekből a vendéglátó üzletekből, és ezzel a közterületi biztonságot is növeljük. 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a módosítási javaslatot. A rendeletmódosítási javaslat lényege az, hogy 
külön szabály szerint állandó eltérő nyitva tartásra kaphatnak engedélyt azon vendéglátó üzletek, ahol a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése a rendőrség által elfogadott módon 
megtörténik. Visszavonási ok, amennyiben rendkívüli esemény (pl. garázdaság, testi sértés, 
csendháborítás) történik és annak rendőrségi bejelentését elmulasztják, ill. a kamerafelvételeket nem 
adják át a rendőrség részére, vagy a kamerarendszert nem működtetik. 
 
Bánáti Bence: Megköszöni a vendéglátó üzletek tulajdonosainak, üzemeltetőinek kompromisszumkész 
hozzáállását és gyors intézkedésüket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány 
Község Önkormányzata 13/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 7/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. napirendi pont: A 2017. évi községi naptár elkészítésének megrendelése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Az összességében előnyösebb ajánlatot adó a 
SPORI Print Vincze Kft.-vel kívánunk vállalkozási szerződést kötni. 
 
Bánáti Bence: Jó minőségben készült a korábbi évben, egyetért az eddigi nyomda választásával. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

109/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
2017. évi községi naptár tördelési, valamint 1300 példányban magyar nyelven és 30 példányban 
német nyelven történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft.-vel (2500 Esztergom, 
Schweidel J. u. 50.) köt szerződést összesen 237.000,- Ft + ÁFA vállalási áron vállalási áron, 
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2017. évi tördelési (nyomdai előkészítési) munkáinak és 
nyomtatásának megrendelése 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Az ajánlatok a nyomdai munkák mellett a 
nyomdai előkészítésre, tördelésre is kiterjednek. Az ajánlatok kiértékelése alapján az újság 2017. 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 mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

110/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Bogdányi Híradó 2017. évi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) munkáinak elvégzésére, és 
havi 1400 példányban történő nyomdai előállítására a SPORI Print Vincze Kft.-vel (2500 
Esztergom, Schweidel J. u. 50.) köt szerződést. 81,50,- Ft + ÁFA / db (összesen: 114.100,- Ft + 
ÁFA / lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Településüzemeltetési feladatokhoz kisteherautó használatba vétele 
 
Schuszter Gergely: Leutenbach Önkormányzatától érkezett egy jó műszaki állapotú kisteherautó a 
településüzemeltetési feladatokhoz, igen kedvezményes áron. Ezúton is köszönetét fejezi ki az 
Önkormányzat a község nevében a testvértelepülés újabb segítségéért. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

111/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a WN-L 
778 forgalmi rendszámú Volkswagen típusú kistehergépjármű adásvételét Leutenbach 
Önkormányzatától. A vételár 1000 Euro. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű használatba vételéhez szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont: A Danubia Televízió és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2017. évi támogatási 
kérelme 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a kérelmet, mely a tavalyi évhez képest nem változott. Álláspontja szerint 
maximálisan megérdemli a TV ezt a támogatást, nagyon jó az együttműködés velük. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

112/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kötendő együttműködési megállapodást, melynek 
keretében az Önkormányzat 2017. évre 1.680.000,- Ft támogatást nyújt a Kft. részére, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg 
fedezetének a 2017. évi költségvetésbe való betervezésére. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester 
     2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző 

Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 15 napon belül 
2. pont esetében: a 2017. évi költségvetés elfogadásának ideje 

 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a ma érkezett kérelmet és a korábbi években nyújtott önkormányzati 
támogatások összegét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

113/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

1. 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 2017. évi megjelentetési költségeihez 180.000,- Ft /év támogatást 
nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadóval kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg 
fedezetének a 2017. évi költségvetésbe való betervezésére. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester 
     2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző 

Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 15 napon belül 
2. pont esetében: a 2017. évi költségvetés elfogadásának ideje 

 
 
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Az NHKV Zrt.-nél a hulladékszállítási közszolgáltatás és számlázás, díjbeszedés ügyében Tahitótfalu 
Polgármesterével közösen volt tárgyalás, ahol jeleztük a helyi sajátosságokat, felmerülő problémákat, 
ésszerűtlenségeket. 
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A közfoglalkoztatás helyzetéről, jövőjéről folytatott tárgyalást a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
vezetőjével. Az Önkormányzatnál lévő közfoglalkoztatottak közül hárman visszatértek a munka 
világába, egy fő pedig nyugdíjra lett jogosult. Három közterületi közfoglalkoztatott maradt és három fő 
takarító (közülük az iskolai takarítók – két fő – várhatóan a KLIK állományába kerülnek). Bán Tamás 
osztályvezető jelezte, hogy a jövőben változások várhatók a programban, de erről előreláthatólag csak 
január végén tudunk meg részleteket. Addig is próbálunk modernebb településüzemeltetési rendszert 
összeállítani, gépesíteni. 
 

A Járási Helyi Védelmi Bizottság ülése volt 2016. október 27-én, Szentendrén. Ismerteti az árvízi 
felkészülés aktuális kérdéseit (homok kiváltása, trafó megemelése az Ipartelepi út elején, Hajó utcai 
szennyvíz átemelő kérdése). 
 

Szennyvíz vízi közmű bejárásra került sor a DMRV és a Fővárosi Vízművek munkatársai részvételével. 
Továbbra sincs döntés a szolgáltató-váltás tárgyában, várjuk a MEKH határozatát. 
 

A Dankovics család kérésére hálás köszönetüket tolmácsolta mindazok felé, akik ezekben a nehéz 
napokban-hetekben mellettük álltak. Ezúton is részvétét fejezi ki a családnak a község nevében. 
 

Az összegyűlt adományokból 75 db fa ültetésére került sor a 11-es út mellett a kerékpárúton. 
Köszönetét fejezi ki valamennyi támogatónak, felajánlónak és azoknak is, akik az ültetésben 
segédkeztek. 
 

A Testvértelepülési bizottságok találkozójára került sor október végén. A találkozó fő témája a 
testvértelepülési együttműködés 2017. évi programjainak meghatározása volt, melyre 2017. május végén 
kerül sor. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Vízmegtakarítási ajánlat 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti a beérkezett ajánlatot. Referencialistát is csatoltak, évente 20 %-os 
megtakarítás érhető el, ha minden igaz. Kéri, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság a jövő évi költségvetés tervezés tárgyalása keretében tárgyaljon erről is adott esetben. 
 

Dr. Hidas András: Jó ötletnek tartja, támogatná. Műszaki kérdéseket egyeztetni kellene. 
 

Gräff Albertné: Egyetért a bizottsági tárgyalással a döntéshozatal előtt. 
 
b) Rendőrautó beszerzése 
 

Schuszter Gergely: Információja szerint a Visegrádi Rendőrőrsre közös rendőrautó beszerzése merült 
fel Visegrád és Dunabogdány finanszírozásában. A közbiztonságért sokat hajlandó tenni, ez nem az a 
kategória, de szavazást kér. Fontosabbnak tartaná a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a település két 
végén és központjában közterületen. Erre egy társasággal bejárásra került ma sor, akitől árajánlatot 
szeretnénk kérni a jövő évi költségvetés tervezéséhez. 
 

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

114/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja 
közös finanszírozásban rendőrautó beszerzését Visegrád Város Önkormányzatával. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a település közbiztonságát kiemelten kezeli, a közbiztonság 
növeléséért hajlandó is tenni, ezért felkéri a polgármestert arra, hogy árajánlatot kérjen közterületi 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyában. 
 
c) Varga Anna kérelme 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet, mely a 3213 hrsz.-ú ingatlan haszonbérletének 
meghosszabbítására irányul. Az előző öt éves szerződés alatt tisztázandó kérdésként merül fel, hogy a 
tényleges használat és a jogi telekhatár rendben van-e, ez földmérői kitűzéssel tisztázandó. Ezért a 
javaslat az, hogy egyelőre 2017. január 31-ig hosszabbítsuk meg a szerződést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

114/2016. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező 3213 hrsz.-ú 2352 m2 nagyságú ingatlant Varga Anna (2023 Dunabogdány, 
Diófa u. 3191 hrsz.) részére haszonbérbe adja 2017. január 31. napjáig terjedő határozott időre, a 
haszonbér összege 7350,- Ft / év. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
haszonbérleti szerződés aláírására. 
 

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

 
d) Karácsonyi üdvözlőlap 
 
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy 2016. évben is karácsonyi üdvözlőlapot küld a 70 év feletti 
polgároknak. 
 
 
e) A 2016. évi költségvetés szociális keretének felhasználása 
 
11. napirendi pont: Helyi építészeti védelem 
 
12. napirendi pont: A 2537/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 
 
A 10/e), 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 20:35 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


