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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 17-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Nagy Ákos képviselő 
Pásztor Andrea képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A nyílt ülés végére javasolja Egyebek napirend felvételét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
kiegészítéssel együtt. 
 

Napirendi pontok: 
 

* Napirend előtt: Tájékoztatás képviselő lemondásáról 
    Nagy Ákos képviselő eskütétele 

 

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés kötötti – veszélyhelyzeti – időszakról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Óvoda eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Útszegély készítés megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összetétele 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Egyebek 
 

7. Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Kitüntetési javaslat 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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* Napirend előtt: Tájékoztatás képviselő lemondásáról 
    Nagy Ákos képviselő eskütétele 

 

Schuszter Gergely: 2020. december 8. napjával Rokfalusy Balázs lemondott képviselői mandátumáról, 
munkahelyi összeférhetetlenség miatt. Lemondását szomorúan, de megértéssel vette tudomásul, melyet 
a szakmai fejlődés, előrelépés motivált. A település nevében megköszöni Rokfalusy Balázsnak a képviselő-
testületben 2014 októbere és 2020 decembere között végzett munkáját, további karrierjéhez pedig sok 
sikert kíván. 
A HVB elnöke a veszélyhelyzeti időszak alatt intézkedett a megüresedett mandátum betöltése iránt. Nagy 
Ákos vállalta a képviselőséget, melyhez ezúton is gratulál. megbízólevelét már átvette, eskütételére most 
kerül sor. 
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 
Előolvassa az eskü szövegét, Nagy Ákos képviselő utána ismétli. 
 
Nagy Ákos képviselő az esküt az alábbiak szerint teszi le: 

„Én ….. (az eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Felkéri Nagy Ákos képviselőt, hogy az eskü letétele után az esküokmányt írja alá. 
 
 
1. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés kötötti – veszélyhelyzeti – időszakról 
 

Schuszter Gergely: Tételesen ismerteti a veszélyhelyzet időszakában a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlójaként a 
veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva hozott döntéseket 2020. november 4-
től. 
Rendeletalkotási körben összesen hat rendelet, ill. rendeletmódosítás elfogadásáról hozott döntést. 
 

14/2020. (XII. 18.) rendelet a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról 

15/2020. (XII. 18.) rendelet 
a település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

1/2021. (III. 9.) rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetésről 

2/2021. (III. 9.) rendelet 
a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI.22.) Önk. számú 
rendelet módosításáról 

3/2021. (V. 31.) rendelet 
Dunabogdány község 2020. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

4/2021. (V. 31.) rendelet 
a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ugyanígy tételesen ismerteti az elfogadott határozatokat, 202. év végén 22 határozat született, 2021. évben 
pedig a felhatalmazás végéig 49 db. 
A döntésekről a Bogdányi Híradó március, május és július havi számában adtunk tájékoztatást a lakosság 
részére, továbbá azok a település honlapján is megtalálhatók. 
 
A Képviselő-testülettel online módon 6 alkalommal volt egyeztetés, továbbá két alkalommal helyszíni 
bejárásra került sor, illetve egy online találkozót tartottunk dr. Hidas András kezdeményezésére. 
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Dr. Hidas András: A kerti hulladék és avar égetés tilalmával kapcsolatban kiemeli, hogy – bár eljutott 
hozzá ilyen jelzés a faluból – nem ő kérte, szorgalmazta a tilalom elrendelését. Meglátása szerint fontos 
lenne az átállásban segítséget nyújtani a polgároknak. 
A gazdaságfejlesztési stratégia képviselői egyeztetésére kétszer egy óra állt rendelkezésre. 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti a beadott pályázatokat, valamint a folyamatban lévő projektek állásáról ad 
tájékoztatást. 
A 2021. első félévi helyi adóbevételek alakulásáról ad tájékoztatást. Elmondható, hogy időarányosan 
érkeznek az adóbefizetések. A gépjárműadót ettől az évtől kezdve már a NAV szedi be, központi bevétel. 
Ismerteti az Önkormányzat és az intézmények I-V. havi gazdálkodásáról készített kimutatást. 
 
Dr. Németh József: Kiegészítésként elmondja, hogy az idegenforgalmi adót 2021. január 1. napja és 
2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka után az adó alanyának nem kell 
megfizetnie, 2021. július 1. napjától viszont ismét meg kell fizetni, a szállásadóknak pedig be kell szedni 
az idegenforgalmi adót.  
Az iparűzési adó esetében a tavalyi évben a pandémiára tekintettel a cégek beszámolókészítésének 
határidejét kitolták szeptember 30-ra, ehhez kapcsolódóan az iparűzési adó kiegészítés megfizetése is 
őszre került át. Emiatt mutat torz képet a tavalyi és az idei év első félévi összege. 2021. évben pedig a 4 
Mrd alatti kkv-k esetében 1 % mértékűre csökkent a fizetendő iparűzési adó, ezzel közel 130 helyi 
vállalkozás élt. Ennek kompenzációja kormányzati oldalról automatikusan megtörténik két részletben, 
június és október hónapban, ennek részleteit várjuk. 
Az Önkormányzat és az intézmények gazdálkodásáról részletes tájékoztatás a féléves zárás után kerül a 
Képviselő-testület elé, ez egy gyors állapotjelentés. 
 
Rácz Balázs: Mi az aktuális helyzet, jogszabályi környezet az avar és kerti hulladék égetése ügyében? A 
veszélyhelyzet után életbe lép az országos égetési tilalom? 
 
Dr. Németh József: Országos égetési tilalom van a kerti hulladék és avarégetés területén. A 
veszélyhelyzet előtti időszakra visszamenve a központi szabályozás az volt, hogy a kerti hulladék és 
avarégetés tilos, ez alól az önkormányzatok rendeleti úton adhattak felmentést. Ezzel a felhatalmazással 
élve hozott az Önkormányzat helyi szabályt az égetésre. 2020 őszén az Országgyűlés elfogadott egy 
törvénymódosítást, melyben ezt a felhatalmazást visszavonta. Ez 2021. január 1-től lépett volna hatályba. 
Az újabb veszélyhelyzeti időszakban kiadásra került egy Korm. rendelet arról, hogy ez a törvénymódosítás 
nem lép hatályba. Településünkön márciustól volt lehetőség a helyi szabályozás szerint az égetésre, ezt 
megelőzően született meg az a rendeletmódostás, mely szerint az országos – de hatályba nem lépett – 
szabály a faluban a veszélyhelyzet alatt is életbe lép. 
Az országos szabály sorsát tekintve elmondja, hogy amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig a Korm. rendeleti 
szabályozás él, azt követően pedig az Országgyűlésnek egy törvényt kell alkotnia arról, hogy melyek azok 
az intézkedések, amiket fenn kíván tartani az átmeneti veszélyhelyzeti rendelkezésekből. 
 
Rácz Balázs: Folyamatban van a közösségi együttélés szabályairól szóló kiadvány összeállítása, melyben 
lehet tájékoztatni a lakosságot az alternatívákról. pl. házhoz menő zöldhulladék gyűjtés havonta, de más 
alternatív megoldás is van az égetés helyett. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul véve a napirendet lezárta. 
 
 
2. napirendi pont: Óvoda eszközbeszerzés 
 

Schuszter Gergely: Az új óvodaszárny bebútorozására helyi asztalosokat kerestünk meg, akik közül két 
szakember tudta vállalni az igényfelmérést és az ajánlatadást, kapacitás függvényében. A bútorok egyedi 
méretűek, ezért szükséges elkészíttetni külön. 
A bútorbeszerzések ezekre a helységekre vonatkoznak: 

 csoportszoba teljes bútorzata: tálalószekrények, polcrendszerek, tárolók 
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 mosdók: szekrény, paraván, pohártartók 

 öltözőszekrények padokkal. 
Összesítve 

 3 db tálalószekrény 

 3 db polcrendszer 

 3 db öltözőbútor 

 6 db paraván 

 6 db pohártartó 

 3 db zárható szerény 
készül el és kerül beépítésre. 
 
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

50/2021. (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda új épülete asztalosmunkáinak (egyedi bútorok gyártása) 
elvégzése tárgyú kivitelezési munkára Fehér Balázs ev. (2016 Leányfalu, Pacsirta u. 2.) kisadózóval 
köt szerződést bruttó 4 292 893 Ft áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: Útszegély készítés megrendelése 
 

Schuszter Gergely: A Fácános utca felső szakaszán egy lakó kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy 
egy kátyúzás óta – melyet nem az Önkormányzat, hanem az Egyesület rendelt meg – a csapadékvíz 
befolyik a házához. Információi szerint a Hegylakók Egyesületével nem sikerült a kérdésben eredményre 
jutni, de ebbe nem kíván belemenni, mert mind a két félnek lehet igaza. Nem kíván belemenni abba, hogy 
a kátyúzás okozta-e a problémát vagy más. Szegély kiépítésével orvosolható a helyzet, úgy, hogy a 
szomszédos telek tulajdonosa beengedi saját telkére egy szikkasztó árok létesítésével a csapadékvizet. Ezt 
a segítséget megköszöni. 
 
Dr. Hidas András: Pontosan melyik szakaszról van szó? Korábban is kifejtette, hogy stratégia nélkül 
nem szavaz meg útfelújítással kapcsolatos előterjesztéseket, csak azonnali beavatkozás szükségessége 
vagy gazdasági kár elhárítása, ill. valamilyen kötelezés miatt. 
A Cseresznyés utca beszakadt részének helyreállítása hogyan áll? 
 
Schuszter Gergely: A Fácános utca „S” kanyar előtti szakaszán van a szóban forgó ingatlan. 
Tájékoztatást ad, hogy információink szerint a Fácános utca alsó szakaszára benyújtott pályázat nyert, 
várjuk a hivatalos értesítést. 
A Cseresznyés utca azonnali beavatkozást igénylő beszakadt részét ideiglenes megoldással a 
településüzemeltetés járhatóvá tette. Az útfelújításokról a későbbiekben tárgyal majd a Képviselő-testület, 
árajánlatokat bekértük, de az iparűzési adó kompenzációt mindenképp megvárná a továbblépéshez. 
 
Nagy Ákos: Az ajánlott ár nettó vagy bruttó összeg? 
 
Schuszter Gergely: Tudomásunk szerint bruttó ár. Nem ilyen ajánlatokat szoktunk kapni, de itt is több 
vállalkozót megkerestünk, viszont csak ez az egy ajánlat érkezett be. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

51/2021 (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Fácános utcában 60 fm útszegély építési munkáinak elvégzésére István Bálint ev. 
(2023 Dunabogdány, József A. u. 8.) kisadózóval köt szerződést. Vállalási ár: bruttó 843 330 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval kötendő szerződés aláírására. 
 

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

 
 
4. napirendi pont: A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása 
 

Schuszter Gergely: Ismerteti a 2021. évre tervezett munkatervet. 
 
Dr. Németh József: Két kiegészítést tesz: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, 
pedagógus-szükséglete a 2021/2022. nevelési évben; az Óvoda Alapító okiratának módosítása témát a 
2021. július 12-i ülésre kéri áttenni, helyére kerül a Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről napirend 
a 2021. június 28-i ülésen. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

52/2021 (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján elfogadja a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét, a határozat mellékletét 
képező tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy a határozat mellékletében szereplő 
javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2021. évi munkatervét, amelyet – 
tájékoztatásul a Képviselő-testület július ülésére terjesszenek elő. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összetétele 
 

Schuszter Gergely: Rokfalusy Balázs képviselő lemondásával megüresedett egy képviselői hely a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban. 
Miután a veszélyhelyzet időszakában a bizottságok működése is szünetelt, így a Bizottság képviselő 
tagjainak kiegészítésére most kerülhet sor, miután a települési önkormányzatok képviselő-testületei és 
bizottságai is a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek ismét. 
A vonatkozó 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 2021. június 15-én lépett hatályba, mely kimondja, hogy 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága 
feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
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53/2021 (VI. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bizottsági elnökök, 
tagok választása tárgyú 124/2019. (X. 22.) önkormányzati határozatát módosítja az alábbiak szerint: 
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának – Rokfalusy 
Balázs képviselői megbízatásának megszűnése miatt – Nagy Ákost választja meg. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Egyebek 
 

a) Képviselői beadvány 
 
Dr. Hidas András: Ismerteti az írásban küldött beadványát, mely részben kérdéseket, részben határozati 
javaslatokat vet fel. 
Az első téma a víziközmű rendszert érintő nem számlázott víz kérdése, mellyel összefüggésben egy 
konkrét eset vált ismertté, de további információ a fejleményekről nem ismert. Írásban kér erre választ. 
Ehhez kapcsolódik a második felvetés, mely egy határozati javaslat lenne arról, hogy megindítja az 
önkormányzat azt a munkát, hogy felülvizsgálja a dunabogdányi vízdíjakat. Ez a minimum, amit meg kell 
tenni. 
A következő is kapcsolódik az előbbiekhez, kéri, hogy az egész víziközmű vagyont, hálózatot, vízbázist 
tekintse át a képviselő-testület, milyen perspektívák és elgondolások vannak a jövőt illetően. A víziközmű 
fejlesztések kapcsán vannak olyan elemek, melyek „titkosítva” vannak, ezt javasolja nyilvánossá tenni. 
Erről kér határozati javaslatot, hogy tegyük nyilvánossá ezt a kérdést, induljon el a társadalmi vita, 
véleményeztetés, ill. a Képviselő-testület előtti tárgyalás is. 
A negyedik téma a gazdasági program, ill. annak hiánya. Ezt tavaly áprilisra kellett volna elkészteni. Azóta 
– megítélése szerint – komoly munkát a testület nem tett bele, a külsős megbízást azért szavazta meg, 
hogy a visszamérés megtörténjen a korábbi stratégiát illetően. 
Beadványában benne maradt a beszámoló a rendkívüli jogrend alatti időszakról, 
kötelezettségvállalásokról. Itt kommunikációs kérdésről is van szó. 
A rendezvények hatályos szabályozások szerinti megtarthatóságáról, szervezéséről, a hagyományos 
hajókirándulás megtartásáról kér döntést, országosan a közösségi élet újraindítása kezdődött el, ebbe 
meglátása szerint nem fér bele az, hogy nem engedélyezi az Önkormányzat a hajókirándulást. 
Végül a Vízisport Egyesület strandröplabda pálya átalakítása motorcsónak tárólóvá témában kér 
tájékoztatást. Itt is jó lenne stratégiai elképzeléseket tisztázni. 
A kérdésekre írásos választ kér, a határozati javaslatok tekintetében pedig szavazást, állásfoglalást a 
testülettől. 
 
Dr. Németh József: Három kérdés szerepel: az első téma a nem számlázott víz kérdése, a beszámoló a 
veszélyhelyzeti időszakról és az utolsó pont a Vízisport Egyesület területhasználata. A beszámoló a mai 
ülés első napirendjeként megtörtént, a képviselői beadvány keltezésekor ez az anyag már kiküldésre került. 
A határozati javaslattal érintett témák illetően jelzi, hogy a határozati javaslatot nem tartalmaz a beadvány, 
vannak felvetések, de a pontos tartalom tisztázandó. 
 
Dr. Hidas András: Az egyik határozati javaslata az lenne, hogy az Önkormányzat indítsa el a 
dunabogdányi vízdíjak felülvizsgálatát. A második az, hogy haladéktalanul kezdje meg a gazdasági 
program kidolgozását, mivel a saját értelmezése szerint az eddigiek nem tekinthetők annak. A harmadik 
pedig a hajókirándulás megtartásáról való állásfoglalás. 
 
Dr. Németh József: Az első javaslat jogszabályba ütközik, a vízdíj megállapítása 2012. év óta nem 
önkormányzati hatáskör. A gazdasági program a 10/2020. (IV. 22.) önkormányzati határozattal kiadásra 
került határidőben, ami folyamatban van, az egy települési gazdaságfejlesztési stratégia dokumentum. 
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Schuszter Gergely: A gazdasági program nem azért készül, mert valamelyik képviselő felhívja rá a 
figyelmet, hanem mert az egy törvényi kötelezettség az alakuló ülést követő 6 hónapon belül. Akkor azt 
indítványozta, hogy az új Képviselő-testülettel állítsuk össze a költségvetést, az új képviselők is kapjanak 
képet erről, betekintést az önkormányzati működésbe, majd ennek fényében a gazdasági program, terv 
ez után kerüljön összeállításra. 2020. március közepén a veszélyhelyzet elrendelésre került, ennek 
következtében erről polgármesterként kellett döntést hoznia. Nincs mulasztásos törvénysértés. Az előző 
ciklusban is készült egy rövidebb terv, ami a gazdasági programként kiadásra került, majd készült egy 
külsős cég bevonásával egy gazdaságfejlesztési stratégia, ami más. 
 
Dr. Németh József: A harmadik határozati javaslat hajókirándulás megtartásáról való állásfoglalás. A 
rendezvényeket, kulturális eseményeket érintő központi szabályozásokról, és az enyhítések során azok 
változásairól folyamatosan tájékoztatást kapott a Művelődési Ház vezetője. A búcsúi programok kapcsán 
általa kezdeményezett e-mailes egyeztetés idején még a falunapra vonatkozó szabályozás nem létezett. A 
polgármesteri válasz arról szólt, hogy a búcsú programjainak összeállítása során az legyen a szempont, 
hogy lehetőleg azon mindenki részt tudjon venni, ill. a hajókirándulás – mivel az inkább zenés-táncos 
rendezvény és nem tekinthető szabadtérinek – idén maradjon el, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben 
a további enyhítő intézkedések lehetővé teszik a bizottságok és a képviselő-testületek ismételt 
összehívását, akkor ezt a kérdést a NOKS vitassa meg, majd a Képviselő-testület tárgyalja. Itt vagyunk 
jelenleg. Egy dolog változott a központi szabályozásban azóta: 2021. június 14-től vezették be a falunapi 
szabályozást, melyet részletesen ismertet. Egyébként az ellenőrzés rendőrségi hatáskör, a rendezvény 
szervező kérhet a rendőrségtől állásfoglalást a program összeállítása során. 
 
Schuszter Gergely: Hajókirándulás ügyében lehet szavazni. Kb. egy hónapja jelentkezett a Művelődési 
Ház vezetője a búcsúi programokkal kapcsolatban. Akkor azt kérte, hogy olyan programok legyenek, 
melyet a település minden lakója elérhet. A felelősség akkor őt terhelte. Zenés-táncos program esetében 
azóta változások álltak be a szabályozásban. Viszont a hajókirándulás tekintetében nem változott az 
álláspontja: Túl sokan túl kis területen vannak, egy férfi és két női mosdóval. Információi szerint – de ez 
nem hivatalos – a falu lakosságának 2/3-a be van oltva, ebből kb. 60-70 % a második oltását is felvette. 
A járvány még nem múlt el, bár a számok kedvezőek. De ez a kérdés most már nem az ő, hanem a 
képviselő-testület hatáskörében van, lehet erről döntést hozni. Emellett a hajókirándulás pontos helye 
sem volt eldöntött, ezért is javasolta azt, hogy menjen bizottság elé, és az időt fordítsuk a tervezésre, aztán 
jövőre megújulva lehet meghirdetni a hajókirándulást. Nem a hajókirándulás ellen van, hanem a biztonság 
mellett. 
 
Dr. Hidas András: A hajókirándulás megtartható védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára. Az 
oltás felvételére mindenkinek van lehetősége. 
 
Schuszter Gergely: Június 28-i ülésen lehet erről szavazni, de azt megelőzően jó lenne, ha bizottsági 
szinten is terítékre kerülne a kérdés. 
 
Rácz Balázs: Néhány pontra szeretne reflektálni. A víziközműveket érintő felvetés kapcsán emlékeztet 
arra, hogy a néhány évvel ezelőtti szolgáltatóváltás komoly munka eredménye volt, a jelenlegi szolgáltató 
üzemeltetési időszakában a szolgáltatás színvonala jobb: kevesebb csőtörés van, az utak helyreállítása is 
magasabb minőségben történik. Továbbá a nem számlázott víz tekintetében is a Fővárosi Vízművek adott 
erről tájékoztatást, és itt is történtek intézkedések részükről a mérték csökkentésére, van tehát eredmény, 
előrehaladás is, a teljességhez ez is hozzátartozik. 
 
Schuszter Gergely: A szolgáltatóváltás idején vagyonértékelés készült az egész vízi közmű rendszerről. 
Az nszv aktuális állásáról tájékoztatást kértünk a Fővárosi Vízművektől. Célja transzparens módon a 
közművagyon kezelése, rendbe tétele, itt 50 éves állapotokról is szó van, országos szinten is. 
Ahogyan azt korábban jelezte, szakembereket kért fel a vízi közmű rendszerrel kapcsolatban tájékoztató 
előadások megtartására, ezt a pandémia nem tette lehetővé, újraindítja ennek előkészítését. 
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Rácz Balázs: A vízdíj mértéke és a nem számlázott víz közötti összefüggést tisztázni lehet szakemberek 
bevonásával, feltevésekbe nem bocsátkozna. 
A következő téma a víziközmű fejlesztések zárt ülési tárgyalása. Nem gondolja úgy, hogy erről testületi 
szinten sem lehet beszélni, épp ellenkezőleg, bármikor lehet beszélni, egyeztetni, a részletek a képviselők 
előtt ismertek, a felmerülő kérdések tisztázhatók. Először azt gondolta, hogy ez a kérdés a nyilvánosság 
számára is közzé tehető, de megismerve az egész ügyet, érthető, hogy először a teljes koncepciónak kell 
összeállnia és akkor lehet vele a falu elé állni. 
 
Szó volt a gazdasági programról is. Fontos dokumentumról van szó, egyetért etekintetben. Elkészült egy 
hosszabb anyag, azt végig fogja olvasni, a saját véleményét, gondolatait hozzá fogja tenni, erre minden 
képviselőnek van lehetősége. 
 
A kommunikáció kapcsán jelzi, hogy ha bármilyen kérdése van, megkeresi a polgármestert vagy a jegyzőt, 
akiktől tájékoztatást kap, a szükséges információkat beszerezze. 
 
A hajókirándulást szavazásra lehet vinni, egyetért azzal, hogy számos kérdés van, amit a jövőre nézve el 
kell dönteni, azért, hogy ez a hagyomány fennmaradjon. 
 
A röplabdapálya ügyében a következő tájékoztatást adja: a Vízisport Egyesület által használt területen az 
Egyesület döntése volt az korábban, hogy kialakít strandröplabda pályát is a csónaktároló mellett. Az is 
az Egyesület döntési jogköre, hogy a röplabda pálya helyén csónaktárolót alakít ki, melynek oka az, hogy 
viszonylag kevesen használták, az Egyesületnek kapacitása nem volt arra, hogy azt népszerűsítse, viszont 
egyébként jelentős költségei vannak az Egyesületnek. Nappali és éjszakai munkaerőt kell alkalmazni, a 
kikötői díjak is elég magasak, a tagok ingyen tárolhatják ott hajóikat. Az Egyesület többletbevételt azzal 
tudott elérni, hogy a röplabda pályát hajótárolóvá alakítja át. Ezzel lehet optimalizálni a gazdálkodását, 
annak érdekében, hogy a bevételekből lehessen adott esetben fejlesztéseket is eszközölni. 
 
Dr. Hidas András: Árnyalja a röplabda pálya kérdésében a képet meglátása szerint az, hogy az 
Önkormányzat a terület kezelője, és tagja az Egyesületnek, ill. elnökségi tagot delegál. A gondot abban 
látja, hogy egy közhasznú szervezet beenged egy profitorientált vállalkozást. Ha nem rentábilis a 
működése, az Önkormányzat dönthet úgy, hogy támogatja az Egyesületet akár.  
 
Schuszter Gergely: Jelzi, hogy nem közhasznú szervezetről van szó. Akár elhívhatjuk az Egyesület 
vezetőjét a Képviselő-testület ülésére is, ahol tájékoztatást tud adni. 
Egyébként készülnek tervek a Duna part területére egészen az Árpád térig terjedően, melyet társadalmi 
vitára lehet majd bocsátani, lesz bőven idő a megtárgyalására. Minden téma sorra fog kerülni. 
 
 
b) Virágosítási és ápolási feladatok 
 
Pásztor Andrea: A TED – Tegyünk Dunabogdányért mozgalommal több helyszínen több alkalommal 
is volt virágültetési, növénytelepítési akciójuk. Köszönetét fejezi ki a segítőknek, ill. támogatóknak. 
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Azt látják, hogy az érintett egynyári virágos területek már 
gondozást igényelnek, ez csak lakossági részről nem megoldható. 
Szükség lenne szervezett formában is gondozásra. Javasolja, hogy kifejezetten virágos területek 
kezelésére, gondozására kerüljön megbízás kiadásra. Kb. 7-8 terület érintett már most is, hosszú távon 
indokoltnak látja egy szerződéses konstrukció létrehozását. Erre javaslatot fog tenni. 
 
Schuszter Gergely: A településüzemeltetéstől ez nem várható el, kertész nincs közöttük. A 11-es út 
esetében van szerződés fűnyírási munkára külső vállalkozóval, adott esetben a kertészeti munkákra is 
kiírható pályázat. 
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Pásztor Andrea: Ez is lehetséges. Kell a szakmai segítség, nemcsak a kezelésben, fenntartásban, hanem 
már az ültetés időszakában is. Fontos lenne elmozdulni az egynyári növények helyett az évelő növények 
felé, ami bírja a klímát, a szárazságot. A lakossági önkéntes segítséget is könnyebb lenne megszervezni, 
ha megvan a szakmai iránymutatás, koncepció. 
 
Schuszter Gergely: Javasolja egy pályázati felhívás közzétételét, és a beérkező ajánlatokról lehet dönteni. 
 
 
7. napirendi pont: Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
 

8. napirendi pont: Kitüntetési javaslat 
 
A 7-8. 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 – a zárt ülést követően – 21:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


