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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 13-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 
 Bánáti Bence alpolgármester 

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

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Óvodavezetői állás betöltése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A hulladékgazdálkodás integrációjával, ill. a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulással kapcsolatos tájékoztató, a Társulásba történő be- és kilépési szándékok 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Beszámoló a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás I. negyedévi 
működéséről, döntés a feladatellátás jövőbeni ellátásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Megállapodás kötése a temető fenntartásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Dunabogdány Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részmódosítása: Véleményezési 
tervdokumentáció jóváhagyása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Beruházások, fejlesztések elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések: 
a) Fogorvosi rendelő felújítás 
b) Óvoda udvar térburkolás 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Önrész biztosítása térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A Fővárosi Vízművek Zrt. előre nem látható helyzetekből keletkező beruházásokra megállapodás 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

11. A régi napközi ingatlan hasznosítása 
ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

12. Iskola udvar építéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések (zsibongó, felső udvar) 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 

1. napirendi pont: Óvodavezetői állás betöltése 
 

Schuszter Gergely: Gräff Albertné óvodavezetői megbízatása 2017. augusztus 15-én lejár. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése szerint „Az 
intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt 
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. 
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése ehhez kapcsolódóan arról rendelkezik, hogy 
az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői 
megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. 
A Korm. renddelet 22. § (4) bekezdés továbbá kimondja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott esetben 
a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot 
kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. 
A nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó írásos 
kezdeményezését követően kerülhet sor. A fenntartó írásban köteles tájékoztatni az intézmény 
nevelőtestületét arról, hogy a jelenlegi intézményvezetőt – a nevelőtestület egyetértése esetén – pályázat 
kiírása nélkül meg kívánja bízni az intézmény vezetésével. A nevelőtestületnek az írásbeli fenntartói 
kezdeményezés átadását követően legalább 15 napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat 
megadására. 
 

Gräff Albertné: Összefoglalja az eltelt ötéves vezetői ciklusát, az elvégzett nevelői munkát, 
eredményeket, személyi és tárgyi feltételek alakulását. Kiemeli, hogy az óvoda bővítésére nagy szükség 
lenne. 
 

Bánáti Bence: Újabb vezetői megbízás esetén kitölti-e az intézményvezetői ötéves ciklusát? 
 

Gräff Albertné: Két éve van még a nyugdíjjogosultság eléréséig, de az intézményben gondolnak a jövőre 
is. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

65/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda fenntartójaként kezdeményezi a jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli 
második ciklusra történő vezetői megbízását, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 67. § (7) bekezdése szerint. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezés ügyében keresse meg a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestületét abban a kérdésben, hogy egyetért-e 
azzal, hogy a fenntartó a jelenlegi intézményvezetőt nyilvános pályázat kiírása nélkül második 
alkalommal is megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 
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2. napirendi pont: A hulladékgazdálkodás integrációjával, ill. a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tájékoztató, a Társulásba történő be- és kilépési szándékok 
 
Schuszter Gergely: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (a 
továbbiakban: Társulás) az Önkormányzat 2004. évben csatlakozott, majd 2013. évben volt egy 
megerősítés. Az eltelt időben több szolgáltatóváltás is történt a településen, a jelenlegi szolgáltató az 
AHK-FKF konzorciuma 2013. júliusától van jelen a községben, a begyűjtött kommunális hulladékot a 
fővárosi HUHA létesítménybe szállítják termikus ártalmatlanításra. 
Az eltelt időben a hulladékgazdálkodás területén számos jelentős jogszabályi változás is végbement. A 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre, ez a szerv az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NHKV Zrt.), mely 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon. Az NHKV Zrt. 
területi integrációs célként területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezését jelölte meg, ennek 
keretében támogatja is a településünk Fővárosi Hulladékgazdálkodási Régióhoz történő tartozását, 
amelyet a közelség elve és a magasabb szintű hulladékkezelés (termikus ártalmatlanítás) támaszt alá. Ezzel 
szemben viszont áll egy társulási tagságból eredő Tatabányára való hulladékszállítási kötelezettség, ami 
egy EU-s pályázattal függ össze. Meg kell jegyezni, hogy egyelőre nem készült el minden létesítmény, ami 
tervekbe lett véve. A Társulásból való kilépés esetén kártérítési kérdés merülhet fel, a pályázati társulási 
vállalások esetleges el nem érése esetén. 
A megváltozott körülmények és az NHKV által közzétett területi integrációs térkép alapján ki-és belépési 
szándékok vannak a Társulásban, melyeket részletesen ismertet. 
Racionális és ökonomikus irány a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Régió lenne Dunabogdány számára, a 
Társulásba való beszállítás jelentős többletköltséggel járna, figyelemmel a földrajzi adottságokra és a 
fuvarozás lehetőségeire (+90 km / odaút). A szentendrei átrakón keresztül a tatabányai lerakóba szállítás 
7 M Ft / év pluszköltséget jelentene. 
Álláspontja szerint egyelőre nem javasolja döntést hozni abban a kérdésben, hogy Dunabogdány kilépjen 
a Társulásból, bár ez racionális lenne. Ugyanígy nem javasolja a döntéshozatalt a többi, előbb ismertetett 
ki-és belépési szándékokról. Egyelőre ugyanis sajnos nem tisztázott a helyzet, a Társulás és az NHKV 
képviselőinek, ill. a pályázatot kezelő Irányító Hatóságnak egy asztalhoz ültetését kívánjuk elérni, ugyanis 
az előállt helyzet megoldásához ez nélkülözhetetlennek mutatkozik. 
Településvezetőként a cél egyértelmű: jó közszolgáltatás biztosítása, ezért maradni tudjon a jelenlegi 
közszolgáltató, mert végre jó a közszolgáltatás minősége. 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás I. 
negyedévi működéséről, döntés a feladatellátás jövőbeni ellátásáról 
 
Schuszter Gergely: A 2016. január 1-től életbe lépett jogszabályi előírások miatt a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásban nemcsak szervezeti, hanem finanszírozási, pénzügyi 
szempontból is változás következett be. Ennek gyakorlati oldalon másfél éve folyamatosan 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 (2018. évre 
3,4 M Ft-ot) ad. Ez az összeg önálló feladatellátás esetében megoldás lehet a financiális kérdésekben, és 
a családsegítő heti negyven órában itt van jelen. 
Számításaink szerint közgazdaságilag 5000 fő lélekszám alatt a család-és gyermekjóléti szolgálat feladat 
önálló települési ellátása indokolt. Két szintű az ellátás: vannak olyan feladatok, melyeket a járásszékhely 
településnek kell biztosítani a jogszabályok alapján (jogász, pszichológus, hatósági feladatok, szupervízió, 
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speciális feladatok stb.), ezek az ún. család-és gyermekjóléti központba sorolt feladatok. Ezeket a 
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény akkor is nyújtani köteles településünk érintettjeinek, 
amennyiben nem vagyunk tagjai az Intézményt fenntartó Társulásnak. Meg kell jegyezni, hogy jelenleg is 
van a járás területén ilyen település, Pomáz és Csobánka, ahol magasabb az esetszám, mint nálunk. 
Az Intézmény folyamatosan létszámhiánnyal küzd, erről az intézményi éves beszámolóban is 
tájékoztatást kaptunk. Mivel kevesebb létszámmal dolgozik, mint ahány fő a jogszabályban előírt és a 
finanszírozott létszám, fennáll a veszélye annak, hogy a központi finanszírozást eddig a mértékig 
megvonja, ill. visszakéri a feladatellátást felügyelő Kormányhivatal, ill. az állami finanszírozást folyósító 
Magyar Államkincstár. 
Szakmai oldalról a feladat ellátás jó, nincs kifogás. Jelenleg a létszámhiányos helyzetben heti két 
alkalommal van a faluban a családsegítő munkatárs. 
Az intézményvezető asszony összeállított a tagtelepülések számára egy döntést segítő tájékoztatót, amiből 
látszik, hogy közel 11 M Ft (plusz a 3,5 M Ft munkaszervezeti díj) hiány áll elő, melyet a településeknek 
lélekszámarányosan kellene viselni. A ránk eső rész közel 700.000,- Ft / év lenne. 
A Társulásból való 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. Kiválás esetén az állást 
főszabály szerint pályáztatni kell. 
 
Rokfalusy Balázs: Egyetlen veszélynek a „szigetszerű” feladatellátást látja. Előny, hogy helyben történő 
40 óra/ hét ellátás lenne. 
 
Dr. Németh József: Jelenlegi társulási feladatellátás keretében a Szolgálatnál a 11 településre 13 főnek 
kellene lennie, ehelyett ténylegesen 9 fő van (papíron 11, de 2 fő GYES-en van). Így összesen 4 álláshelyet 
hirdet az Intézmény már huzamosabb ideje, de nem tudja betölteni ezeket. A központi finanszírozás 
viszont a 13 főre érkezik. Ebből következően további kockázat – mellyel a kapott kalkuláció nem tud 
számolni – az, hogy mi van akkor, ha a MÁK csak a 9 fő után nyújt finanszírozást. Ez a veszély egyre 
erősebben lebeg a Társulás felett. Kistelepülési kiválás esetén a kilépés a létszámhiány kezelésében is 
levesz terhet az Intézményről. 
Önálló feladatellátás esetén működési engedélyt kell kérni a Kormányhivataltól, kell egy iroda zárható 
szekrénnyel, számítógép, telefonhasználat. A jelenlegi telephelyként bejelentett hivatali helyiség alkalmas 
erre. A legfontosabb a megfelelő személy megtalálása, aki lehet a mostani családsegítő, más családsegítő, 
vagy teljesen külső személy is akár, amennyiben a szükséges szakmai képzettséggel, végzettséggel 
rendelkezik. 
 
Gräff Albertné: A lényeg a szakma, ebből a szempontból azt emeli ki, hogy a napi 8 órás helyben történő 
feladatellátás biztosítása lényeges a megelőzés, prevenció előmozdítása szempontjából. 
 
Dr. Hidas András: Félelme, hogy a tapasztalt létszámhiányos helyzetben lesz-e jelentkező a feladatra. 
Megnyugtatóbb lenne, ha tudnánk, hogy megvan a megfelelő szakember, pl. a jelenlegi családsegítő 
vállalná az önálló státuszt. Önmagában az előrelépés, ha valaki napi 8 órában itt van. 
 
Schuszter Gergely: Kevesebb kockázatot lát, több előnnyel járna az önálló feladatellátás meglátása 
szerint. Meg kell találni a megfelelő személyt, de kellő idő áll rendelkezésre. 
 
Spanisberger János: Támogatja az önálló feladatellátást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
66/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) bekezdése alapján 2017. 
december 31. napjával kiválik a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulásból. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Társulási Tanácsot és a 
Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőit a kiválásról. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel biztosított családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait 2018. január 1-jétől önállóan kívánja ellátni. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az 1. pont tekintetében: 2017. június 25. 

    a 2. pont tekintetében folyamatos 
 
 
4. napirendi pont: Megállapodás kötése a temető fenntartásával kapcsolatban 
 
Dr. Németh József: A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal a temetők fenntartásával 
és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tárgyban hatósági ellenőrzést tartott a Római 
Katolikus Egyházközség tulajdonában álló Dunabogdány Plébánia út 91 hrsz. alatt fekvő temető 
vonatkozásában. 
A hatósági ellenőrzés megállapítása alapján szükséges az Önkormányzat és az Egyházközség között 
megállapodás megkötése a temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan. 
 
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad az Egyházközség képviselőivel folytatott egyeztetésről. Elvi 
döntésüket kértük arról, hogy átadják-e a temető üzemeltetését önkormányzati körbe. Ma érkezett Ailer 
Gáspár plébánostól egy levél, miszerint örömmel veszik az önkormányzati megkeresést a temető 
üzemeltetésének átvételéről. A részletek ügyében további tárgyalási fordulók következnek majd idén 
ősszel. Az üzemeltetés átvételét 2018. március 1-től látja megvalósíthatónak, a jövő évi költségvetés 
ismeretében. 
 
Gräff Albertné: A református temető esetében mi a helyzet? 
 
Schuszter Gergely: A Református Egyházközséget nem kerestük meg, de természetesen ha részükről is 
hasonló igény merülne fel, ugyanígy állnánk hozzá esetükben is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
67/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és a dunabogdányi Római Katolikus Egyházközség (2023 Dunabogdány, Plébánia 
út 17.) a Dunabogdány Plébánia út 91 hrsz. alatt fekvő temető fenntartásával és üzemeltetésével 
kapcsolatos megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás szövegének véglegesítésére, 
majd annak aláírására. 
 

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

 
 
5. napirendi pont: Dunabogdány Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének részmódosítása: 
Véleményezési tervdokumentáció jóváhagyása 
 
Schuszter Gergely: Öt részterület vonatkozásában zajlik a településrendezési eszközök módosítása, 
képviselő-testületi határozat szerint. A megbízott településtervezők összeállították a módosítás 
véleményezési tervdokumentációját, ennek jóváhagyása szükséges. 
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Egy terület van még függőben: a Dunabogdány és Visegrád település közigazgatási határait is érintő 
Gondűző és környéke területrendezés, ahol elhúzódnak az előkészítő folyamatok, de a két település 
részéről az elvi hozzájárulás rendelkezésre áll, eszerint zajlik az előkészítés is a hatóságoknál. 
Viszont a kiküldött anyagban szereplő öt további terület esetében nem célszerű a további várakozás, 
ezeknél bonyolítható a véleményezési szakasz. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

 
68/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
településszerkezeti tervének, ill. helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 
(módosítás tárgya: Öreg Kálvária utca és Cinke utca szabályozási szélességének módosítása, Gksz-2 
övezet szabályozási paramétereinek módosítása, Óvoda területének rendezése – intézményi terület 
kijelölése, Mosoda településrendezési hátterének vizsgálata) ügyében készült véleményezési anyagot 
elfogadja, azt megküldésre alkalmasnak tartja, egyúttal véleményezésre megküldi az eljárásban 
résztvevő szervek, hatóságok részére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Beruházások, fejlesztések elvégzéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések: 
 
a) Fogorvosi rendelő felújítás 

 
Schuszter Gergely: A 2017. évi költségvetés beruházásai közé betervezésre került az orvosi rendelő 
felújítása, ahol két célterület került megjelölésre: egyrészt a fogorvosi rendelő, másrészt a gyermekorvosi 
rész. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Weinhold Grit fogorvos részéről érkezett egy vállalás, 
miszerint a rendelő helyiségének felújítását saját erőből vállalja, így az Önkormányzat egyidejűleg a 
váróhelyiség és az előtér felújítási munkáit végzi el. Ez nagyságrendileg a tervezett orvosi rendelő felújítás 
1/3 része lesz. 
Van egyébként egy beadott pályázat is az orvosi rendelő felújításra, melynek eredményét várjuk. 
 
Spanisberger János: Ismerteti a korábbi árajánlatokat, melyeket a vállalkozók benyújtottak. A fogorvosi 
rendelőt érintően összesen ~1,6-1,7 M Ft összegű munkáról van szó, az ajánlatok szétbontása és 
pontosítása zajlik. Nyílászárócserék, festés-mázolási és burkolási munkák elvégzése fog megtörténni. 
 
Schuszter Gergely: A végleges árajánlatokat megküldjük. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

69/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a fogorvosi rendelő felújításának elvégzésére irányuló vállalkozási szerződések 
megkötésére, a felújítási munkák keretösszege bruttó 1.600.000,- Ft. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Óvoda udvar térburkolás 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti az árajánlatot, összesen 866.000,- Ft + ÁFA összegről van szó, mely a 
homokozó és környezetének rendezését, térkő burkolási munkáinak elvégzését jelenti. 
 
Gräff Albertné: A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány is végez idén is fejlesztést: faburkolat készíttetése 
a betonpadra, a hinta alatti terület gumilappal történő burkolása, az új udvarrészen talajfogó 
növénytelepítés a rezsűs területen, kút fedlap. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

70/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda homokozó és környezetének rendezése, térkő 
burkolási munkáinak elvégzésére Kammerer János (2023 Dunabogdány, Svábhegy u. 14/A) 
egyéni vállalkozóval köt vállalkozási szerződést 866.000,- Ft + ÁFA összegért. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Önrész biztosítása térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez 
 
Schuszter Gergely: A tavasszal pályázatot nyújtott be az Iskola 6 kamerából álló kamerarendszer 
kiépítésére az Óvjuk gyermekeinket 2017. c. pályázati kiírásra, melyet bölcsődék, óvodák, általános- és 
középiskolák, szociális intézmények számára hirdettek meg. 
A kiíró 2017. május 25-én értesítést küldött, miszerint az Iskola által benyújtott „Zárt láncú – analóg – 
kamerarendszer kiépítésére, bővítésére” című projektet támogatásban részesítette a pályázatban leírtak 
szerint. A pályázathoz szükséges önrész 259.000,- Ft + ÁFA. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

71/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által az LNL Group Solutions Kft. Óvjuk 
gyermekeinket 2017c. pályázatra benyújtott 6 kamerából álló kamerarendszer kiépítésére irányuló 
projektjének megvalósításához szükséges 259.000,- Ft + ÁFA összegű önrészt a 2017. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 
 

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

 
 
8. napirendi pont: A Fővárosi Vízművek Zrt. előre nem látható helyzetekből keletkező beruházásokra 
megállapodás jóváhagyása 
 
Schuszter Gergely: A Fővárosi Vízművek 2017. január 1-től közérdekű üzemeltetőként végezte az 
önkormányzati tulajdonú vízi közművek üzemeltetését. A közérdekű üzemeletetői jogviszony 2017. 
április 30. napján lezárult, az időszak elszámolása is megtörtént. 2017. május 1-től életbe lépett a bérleti 
üzemeltetési szerződésünk. Tekintettel erre a körülményre a Fővárosi Vízművek az előre nem látható 
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meghibásodásokból induló beruházásokra javasolja keretszerződés megkötését, melyet fedezetéül a 
bérleti díj egy része szolgálna. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

72/2017. (VI. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tatalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 
kötendő vállalkozási keretszerződést, melynek tárgya az előre nem látható meghibásodásokból 
induló beruházások elvégzése. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására. 
 

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

 
 
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
NHKV Zrt. – FKF Zrt. egyeztetésre került sor 2017. május 31-én, Budapesten. 
 

DÖT ülés volt 2017. április 12-én Tahitótfaluban. 
 

A Kiscuki köz átadására 2017. május 28-án került sor. Az eltelt időben úgy látja, hogy a körforgalmat 
sokan használják, a parkolókat egyelőre kevésbé veszik igénybe. Sok gyermek érkezik erre az iskolába 
kerékpárral. A kitáblázásra is gondolnak, figyelem felhívó és közlekedési táblák is kihelyezésre kerülnek 
majd. Ebből az irányból autóval nem lesz áthajtás az iskolaudvar felé. 
 
A Leutenbach-i delegáció május utolsó hétvégéjén volt Dunabogdányban, az idei testvértelepülési 
találkozó keretében. Örülünk, hogy itt voltak, tartalmas programot sikerült összeállítani, melynek nagyon 
jó volt a fogadtatása. Köszönetét fejezi ki valamennyi szervezőnek, közreműködőnek, civil 
szervezeteknek. 
 
Piac – Brutál futás június 10-én. 
 
Június 12-én volt a Dunabogdány Község Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi rendelet 
elkészítése kapcsán előzetes tájékoztatás céljából megtartott lakossági fórum. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Schuszter Gergely a napirendet lezárta és zárt ülést rendelt 
el. 
 
 
11. napirendi pont: A régi napközi ingatlan hasznosítása 
 
12. napirendi pont: Iskola udvar építéséhez kapcsolódó vállalkozói szerződések (zsibongó, felső udvar) 
 
 
A 11-12. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


