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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 8-án 
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 meghívóban szereplő 7. napirendi pont tárgyalását – egyeztetve a 
kezdeményező képviselővel – az őszi időszakra kéri elhalasztani, a 10. napirendi pontot pedig a következő 
rendes ülésre. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2017/2018. 
nevelési évben 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 5 éves továbbképzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Beszámoló a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Dr. Németh József  jegyző 
 

5. Települési főépítész bemutatkozása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

6. A településképi arculati kézikönyv elkészítése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

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

 

8. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

 
1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Bognár Judit intézményvezetőt, majd megadja a szót a beszámolója 
ismertetéséhez. 
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Bognár Judit: Ismerteti a Társulás keretében ellátott településeken tapasztalt, valamint a dunabogdányi 
helyzetet. 
Dunabogdányban a Szolgálat a 2016-os évben 41 családdal került kapcsolatba. Ebből 28 családdal 
hosszabb ideig egyéni szociális munka keretén belül dolgozott együtt a családsegítő a problémáik 
megoldása érdekében. 13 család vett részt rendszeresen a Szolgálat által működtetett Baba- Mama klubon, 
néhány anyuka kisgyermekével alkalmanként csatlakozott. 54 személy egyszeri alkalommal kereste fel 
Szolgálatunkat, ez elsősorban - de nem minden esetben - adományosztáson való részvételt jelentett. 
Tájékoztatást ad az intézmény működéséről, a személyi és tárgyi feltételekről. 2016 évvégre az 
intézményben kritikussá vált a munkaerőhiány (7 üres álláshely), az álláspályázatokra nem jelentkeznek 
munkavállalók. A nehéz felelősségteljes munka kontra alacsony jövedelem miatt a munkatársak 
jövedelmezőbb, kevesebb feszültséggel járó munkát keresnek. Az említett okok miatt a család- és 
gyermekjóléti alapellátás megszokott és elvárt színvonalon való biztosítása nagy odafigyelés mellett is 
nehezítetett. A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2016. évi ellenőrzési 
jegyzőkönyve alapján mind a szolgálat, mind a központ munkáját a jogszabálynak megfelelőnek, 
tartalmában jó minőségűnek ítélte meg. Felhívta azonban a figyelmet a törvényben előírt létszámnormára 
való feltöltés szükségességére. Az állásokat folyamatosan hirdetjük, jelentkező azonban nincs. 
A jelzőrendszer jól működik, az Önkormányzattal jó az együttműködés, a lakossági bizalom is megvan. 
 
Schuszter Gergely: Köszönetet mond az elvégzett szakmai munkáért. A családsegítővel, 
intézményvezetővel jó a kapcsolat, szakmai oldalról megítélése szerint nincs kivetnivaló. A 2016. január 
1-től életbe lépett új jogszabályi előírások miatt a feladat ellátásban nemcsak szervezeti, hanem 
finanszírozási, pénzügyi szempontból is változás következett be. Ennek gyakorlati oldalon a 2016. évben 
és idén is figyeljük a leképeződését. A jelenlegi formában, a Társulás keretében történő feladatellátás 
esetében az látszik, hogy az állami feladatfinanszírozás összegét ki kell egészíteni. Tavaly és idén ezt a 
hiányt a korábbi évek gazdálkodásának eredményeként összegyűjtött tartalékból még lehet fedezni, át 
lehet hidalni. Az új rendszerben Dunabogdány esetében egy fő alkalmazása szükséges, amihez az állam 
évi 3 M Ft összeget ad. Ez az összeg önálló feladatellátás esetében megoldás lehet a financiális 
kérdésekben. Május végén az I-IV. hó értékelését meg fogjuk kapni a Társulástól, tekintettel arra, hogy 
kiválás esetén a döntést június 30-ig kell meghozni az Mötv. alapján. A kiválás mindig naptári év végével 
lehetséges, hat hónappal korábban meghozott döntés alapján. 
 
Bognár Judit: Ez a kérdés évről-évre előkerül, mióta a kistérségi plusznormatíva megszűnt, 2013. évben. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2017. május 17-én lesz Társulási Tanács ülés, ahol a 
tagönkormányzatok megismerik az I-IV. hónap beszámolóját, valamint a 2016. évi zárszámadást is. A 
sok betöltetlen állás is nehezíti a kalkulálást, ugyanis kaptak olyan jelzést is a Magyar Államkincstártól, 
miszerint a betöltetlen állás után nem folyósítanának, ill. visszakérnék a finanszírozást. 
A 2018. évi központi költségvetés tervezetében évi 3,4 M Ft szerepel, számításai szerint ez a plusz 400 
eFt a 2017. évi garantált bérminimumra emelés fedezete, azonban 2018. évben itt is újabb emelés lesz. 
 
Gräff Albertné: Óvodavezetőként köszönetet mond az elvégzett szakmai munkáért. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

57/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2016. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 2016. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Szolgálat értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
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Schuszter Gergely: Kéri a napirendek tárgyalási sorrendjének megváltoztatását és a meghívó szerinti 5., 6. napirend 
tárgyalását, tekintettel arra, hogy a települési főépítész megérkezett. 
Az ügyrendi indítványt a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 
2. napirendi pont: Települési főépítész bemutatkozása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Dajka Péter települési főépítészt, majd megadja a szót a bemutatkozása 
megtartásához. 
 

Rácz Balázs képviselő 18:00 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 

Dajka Péter: Megköszöni a felkérést és a bizalmat a tisztségre. Ismerteti eddigi szakmai életútját, 
tevékenységét. Ügyfélfogadási ideje előzetes bejelentkezés alapján hétfőn 16.00 és 18.00 óra között van a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 

 
3. napirendi pont: A településképi arculati kézikönyv elkészítése 
 

Schuszter Gergely: Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2017. (III. 13.) 
önkormányzati határozatában döntött a településképi arculati kézikönyvre vonatkozó eljárás 
megindításáról. Az elkészítési határidő 2017. október 1. napja. Állami pénzügyi támogatás is várható 
ennek összeállításához, pontos információ egyelőre nem ál rendelkezésre.  
2017. április 13-án megkerestük a Völgyzugoly Műhely Kft.-t – amely Kft. a településrendezési eszközök 
legutóbbi két módosítását is készítette – és kértünk árajánlatot a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 4-5. §-ai szerinti Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) elkészítésére, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben megfogalmazottak szerint, a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében. 
Ismerteti az árajánlatot. 
 

Dajka Péter: Ismerteti a TAK felépítését, összeállításának menetét, eljárásrendjét. A TAK 
szemléletformáló kiadvány, a jó példák bemutatása az építtetők számára, közérthető formában. Új 
műfajról van szó, ezért mintakézikönyvet állítottak össze. A TAK-ban kell meghatározni a település 
településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól 
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 
 

Dr. Németh József: Az eljárás során jogszabály szerint partnerségi egyeztetést kell lefolytatni. Ismerteti 
ennek menetét. 
 
Rokfalusy Balázs: Az esztétika, településképbe illő megoldások és a várható lakossági kiadások, 
költségek vállalhatósága mint szempont összhangjának megteremtésére hívja fel a figyelmet. Emellett 
fontos, hogy adjunk javaslatot arra, hogy pl. színezés, tető, nyílászárók esetében mi az, ami belefér, legyen 
egy színskála pl., amelyikből lehet választani, ami megfelelő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

58/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
Dunabogdány Község Településképi Arculati Kézikönyve előkészítésével a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft.-t (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bízza meg, 1.800.000,- Ft + ÁFA 
díjért. 
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A tervezési díj fedezete a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet általános tartalék sora. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete 
a 2017/2018. nevelési évben 
 
Gräff Albertné: Ismerteti a 2017/2018. nevelési év várható csoportlétszámait. Az öt csoportban történő 
elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes létszám 129 fő. 
Ismerteti a 2017/2018. nevelési év rendjét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

59/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2017/2018. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2017/2018. nevelési évben engedélyezi a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport (két db kiscsoport, 
középső-nagycsoport, nagycsoport, és vegyes csoport) esetében az átlaglétszámtól (20 fő) való 
eltérést. 

 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2017/2018. nevelési évben a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda csoportjaiban engedélyezi a törvény 4. mellékletének 3. sorában 
meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését az alábbiak szerint: 

1. csoport (középső-nagycsoport): 25 fő; 
2. csoport (kiscsoport): 25 fő – számított létszám: 26; 
4. csoport (nagycsoport): 27 fő; 
5. csoport (vegyes csoport): 25 fő – számított létszám: 27. 
(A 3. csoport (kiscsoport) várható létszáma 23 fő – számított létszám: 24). 

 

4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017/2018. 
nevelési évben az Óvoda nyári zárva tartását 2018. július 23-től augusztus 24-ig, téli zárva tartását 
2018. december 27-től december 28-ig határozza meg. 

 

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

 
 
5. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 5 éves továbbképzési tervének 
elfogadása 
 
Gräff Albertné: Részletesen ismerteti a továbbképzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
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60/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
melléklete szerint elfogadja a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 5 éves továbbképzési tervét 
2018-2023-ig. 

  

Felelős: Gräff Albertné 
Határidő: folyamatos 

 
 
6. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről 
 
Dr. Németh József: 2016. évben is külső szakértő bevonásával láttuk el a belső ellenőrzési feladatokat. 
Ismerteti a jelentést. 2016. évben az Önkormányzatnál három területen tartott vizsgálatot a belső ellenőr. 
Ismerteti az egyes vizsgálatokat. Az ellenőrzések keretében tett megállapítások átlagos, illetve csekély 
jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő 
javaslat megfogalmazására nem került sor. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

61/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2016. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést. 
 

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

 
 
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Az EuroVelo6 kerékpárúthoz kapcsolódó kerékpáros-gyalogos híd helyének kijelölésével kapcsolatos 
egyeztetésre került sor településünkön 2017. április 11-én. Megyei főépítészi és önkormányzati érvek, 
kérések alapján Dunabogdány és Kisoroszi között a csőkutak ingatlana vonalában került kijelölésre a híd 
tervezett nyomvonala. 
 
Az ELMŰ munkatársaival volt megbeszélés a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban (Hajó utcai trafó 
áthelyezése, kapcsolószekrények megemelése, távközlési kábelek) a Katasztrófavédelem részvételével 
2017. április 12-én. 
 
Az NHKV Zrt. értesítette az Önkormányzatot, hogy az AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. 
megfelelőségi véleményét visszavonta 2017. április 9-i hatállyal. A hulladékszállítási közszolgáltatást az 
FKF Zrt, mint konzorciumi partner változatlanul ellátja településünkön 2017. április 10-től, erről 
nyilatkozatot is küldtek. Így ezzel kapcsolatban nincs teendője a Képviselő-testületnek. 
 
Két Úszóversenyre került sor a Tanuszodában: 

o Iskolai úszóverseny volt 2017. április 24-én, Tárnok Erna szervezésében; 
o Térségi úszóverseny volt 2017. május 5-én Hurta Veronika szervezésében. 

 
A májusi „nagy” termelői piac 2017. május 6-án volt, Anyák napi műsorral. 
 
Képviselő-testületi köszöntések: 

 Kristóf János 95. születésnap, 2017. május 4. 
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8. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Egyházak támogatása 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a két támogatási igényt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

62/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 a Dunabogdányi Református Egyházközség részére 200.000,- Ft, 

 a Nepomuki Szent János Plébánia részére 300.000,- Ft 
támogatást nyújt. A támogatás fedezete a 2017. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II. 14.) önkormányzati rendelet Egyházi jogi személyek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 
 

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

a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
b) Őzike utca 1659 hrsz. – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet: egy ingatlan villamos energia ellátása kiépítéséhez kérik a 
hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

63/2017. (V. 8.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 1660 hrsz.-ú kivett közút tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Dunabogdány, Őzike utca 1659 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása 
megnevezésű – SE-PLAN-D szám: 23789. számú műszaki tervdokumentáció (készítő: ELMŰ 
Hálózati Kft.) megvalósításához. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 19:20 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


