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a közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 28-án
a Községháza nagytermében megtartott 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 Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Feladatellátási szerződés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Települési gazdaságfejlesztési stratégia
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

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

7.

Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Fellebbezés elbírálása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: Feladatellátási szerződés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal
Schuszter Gergely: Köszönti Jámbor Ferencet, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vezetőjét.
Ismerteti az előzményeket, és a célt. Tavaly történt meg a kapcsolatfelvétel, október-november hónapban.
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Sok olyan terület van a mindennapi életben, ahol senki nem hív szívesen rendőrt, de valamilyen hatékony
intézkedésre, fellépésre szükség van. Szentendrén működik a szervezet, információi szerint jól.
A mai ülésen a Képviselő-testület minden részletet megismerhet a tájékoztatás alapján, döntéshozatalra
pedig a következő ülések valamelyikén kerül majd sor. Cél az, hogy a rendezettség még nagyobb legyen a
településen.
Jámbor Ferenc: 2019. évben hozta létre a szentendrei önkormányzat a Rendészeti Igazgatóságot a
közrend, közbiztonság, köztisztaság területeken feladatellátás céljára. Integrált szervezet, védelmi
igazgatási feladatokat is ellátnak, ill. önkormányzati rendezvényeket rendezvénybiztosítást látnak el.
Az Mötv.2013. január 1-i hatálybalépésével megteremtette a törvényi kereteit annak, hogy az
önkormányzati rendészet intézményesített formában létezhessen. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja
a települési önkormányzatok részére kötelező feladatként határozza meg a közreműködést a település
közbiztonságának biztosításában.
Számos olyan terület van, ami nem igényel rendőri fellépést, ill. a rendőrségnek nincs is rá adott esetben
kapacitása, ezeket a rendészet el tudja látni, az egyszerűbb szabálysértések, szabályszegések esetében gyors
és hatékony módon tudnak eljárni.
A szervezetüknek, ill. a fenntartó szentendrei önkormányzatnak év elején bizonytalan anyagi körülmények
álltak elő, újra kellett gondolniuk és tervezniük a költségvetést a Covid miatt és az önkormányzati
finanszírozás változásai okán is. Emiatt húzódott el és vált egy ideig bizonytalanná a más településeken
történő feladatellátás. Miután sikerült a finanszírozási kérdéseket tisztázni, vált újra lehetségessé ajánlatuk
ismertetése.
Schuszter Gergely: Példálózó felsorolást ad a lehetséges feladatvállalás tekintetében. Hétvégi zajjal járó
tevékenység a háztartásokban vagy a téli időszakban a nem megfelelő anyaggal való fűtés, hótolás
problémái, de a rendezvények biztosítása is szóba jöhet.
Jámbor Ferenc: A rendészet a helyi rendeletekben előírtakkal, a helyi közösségi együttélési szabályokkal
foglalkozik, tevékenysége hozzájárul a hatékony jogalkalmazáshoz.
Ismerteti a rendészeti szolgáltatások ellátására adott ajánlatukat. A rendészeti jelenlét az Önkormányzattal
egyeztetve történne, nem folyamatosan, szolgálatszervezés útján folyamatos egyeztetés mellett. A
járőrszolgálat alkalmával elsősorban az önkormányzat részéről meghatározott problémák feltárása,
ellenőrzése, szükség szerinti intézkedés végrehajtása történik. Van egy havi óraszám és óradíj, ami
tulajdonképpen felülről nyitott részükről. Havi jelentést adnak a tevékenységükről. A szolgáltatás
tartalmazza a SZERI jelenleg is meglévő intézményi infrastruktúráját, gépjárműveket, PDA intézkedési
eszközöket, nyomtatókat, infó és telekommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat, adminisztrációt és
ügyfélszolgálatot.
Nagy Ákos: A parkolás nagy probléma a településen, főleg a nyári időszakban, strandszezon idején.
Gyakorlatban mit tud tenni a rendészet ezen a területen?
Jámbor Ferenc: A szabálytalan várakozás és megállás sok helyen okoz problémát. A KRESZ ezeket
szabályozza, ezekben teljes körű intézkedésre jogosultak. Eszközeik: figyelmeztetés, bírság kiszabása,
kerékbilincs vagy a jármű elszállítása. A kijelölt parkolóhelyek felügyeletét nem végzik.
Balogh Arnó: A befolyó bírságbevétel kihez kerül?
Jámbor Ferenc: Amennyiben a cselekmény szabálysértés, az a Magyar Államkincstár bevétele, míg a
közigazgatási bírságos cselekmények esetében a bírság bevétel az önkormányzaté.
Rácz Balázs: A bejelentést hogyan lehet feléjük megtenni?
Jámbor Ferenc: Működtetnek egy ügyeleti telefonszámot erre a célra. Ha a bejelentés idején a rendész
nincs a településen, de a cselekmény súlya igényli, jelzik a bejelentést a 112-es központi számon is, vagy
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azonnali intézkedést kezdeményeznek, illetőleg ha nem időhöz kötött a bejelentés, akkor a soron
következő jelenlét alkalmával járnak el.
Schuszter Gergely: Kiemeli, hogy a szerződés megkötésével nemcsak helyi szolgálatot, feladatellátást,
hanem egyfajta tudásbázist is megszerez az Önkormányzat.
Jámbor Ferenc: Ismerteti az alkalmazható szankciókat. A fokozatosság elve szerint alkalmazzák ezeket.
Szabálysértés esetén figyelmeztetés, bírság, feljelentés. Szabályszegéseknél figyelem felhívás lehetséges a
helyi rendeletben való belefogalmazás esetén. A használt eszközükben két évre visszamenőleg látja az
intézkedő rendész a korábbi intézkedéseket.
Pásztor Andrea: Más településeken is működnek, mik a tapasztalataik?
Jámbor Ferenc: Leányfalun szintén tárgyalás van az esetleges feladatellátásról. Szentendrén hullámzó a
tapasztalat. Elemzéseket készítenek, bizonyos elkövetések csökkennek, megszűnnek, de más jellegűek
megjelennek. Figyelembe kell venni, hogy Szentendre esetében nagy számban nem helyiekről van szó.
Dr. Hidas András: Sajnálatát fejezi ki, hogy ilyen jelentős kérdésben nem volt előzetes egyeztetés.
Vitaindító találkozónak tartja ezt az alkalmat.
A szándékot üdvözli, de a közösségi együttélés körébe tartozó eseteknél nem feltétlenül ért egyet a
hatósági fellépéssel. Forgalomszervezési kérdéseknél a határesetekre hívja fel a figyelmet. Közösségi
értéknek tartaná, hogy közösségileg oldjuk meg a rendet. Nem helyiek vonatkozásában ezt nyilván nem
lehet.
Schuszter Gergely: Korábban – akár az online képviselő-testületi egyeztetésre – azért nem terjesztette
elő ezt a témát, mert bizonytalan volt, hogy költségvetésileg az idei évet hogyan tudják megoldani az
Igazgatóságnál, ill. a szentendrei önkormányzatnál. Gyakorlatilag a létük nem volt biztos. Kb. 10 napja
tárgyalt Jámbor úrral ismét, ekkor vált biztossá, hogy van mód az együttműködésre. Jelezte is az ülés
elején, hogy ma erről nem kell még döntést hozni. Éves szinten 3 M Ft összegű kiadást jelentene.
Dr. Németh József: Nem derült égből érkezett villámcsapásként ez a téma a képviselők elé. Szóba került
ez már korábban a közösségi együttélés keretében, de a pandémia alatt is a költségvetési egyeztetések
során. Az idei költségvetésbe ezért is került bele 3 M Ft-os keretösszeg, hogy vizsgálja meg az
Önkormányzat akár az önálló feladatvégzést, akár a rendészeti együttműködés lehetőségét és a
kidolgozást követően hozza a Képviselő-testület elé. Egyébként a pandémia utáni első ülésen elfogadott
munkaterv szerint ezt a témát a júliusi ülésre terveztük, miután akkor még bizonytalan volt az, hogy a
fenntartójuk a költségvetési és létszám kérdések miatt engedi-e egyáltalán a más településen történő
feladatvállalást. Miután ez a kérdés náluk rendeződött, a lehető leghamarabb került a Képviselő-testület
elé a téma.
Az együttműködés arról szól, hogy a polgároknak legyen lehetőség a kezükben arra, hogy ha valamilyen
cselekményt elszenvednek, akkor intézkedést tudjanak kérni.
Rácz Balázs: Vannak olyan ügyek, amit adott esetben meg lehet beszélni egymás között, a szomszéddal.
Ugyanakkor a rendőrség kapacitása szűkös, ezért jó megoldásnak tartja a javaslatot az együttműködésre
a SZERI-vel.
Balogh Arnó: Kapacitás is kérdésként merül fel, nyilván véges a létszámuk alapján ez.
Jámbor Ferenc: Így van, csak annyi feladatot tudnak vállalni, amit el is tudnak látni. Ez is volt éppen az
oka a késlekedésnek, hogy csak biztosan és stabil háttérrel működő szervezettel lehet feladatot vállalni. A
kapacitást fenn kell tudni tartaniuk a feladatellátás teljes időtartama alatt.
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2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Schuszter Gergely: Köszönti Kammererné Stein Dóra családsegítőt, majd megadja neki a szót.
Kammererné Stein Dóra: Részletesen ismerteti a beszámolót. Az esetszámokat tekintve 2020. évben
összesen 45 fővel, 22 családdal állt kapcsolatban a szolgálat. Ezek közül 26 személlyel, 9 családdal egyéni
esetkezelés keretében, 19 fővel, 13 családdal egyszeri esetkezelés tekintetében.
Az egyéni esetkezelésben érintett családok elsődleges probléma szerinti felosztása a következő:
Életviteli
1
Családi – kapcsolati konfliktus
1
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési 2
nehézség
Fogyatékosság
2
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség
2
A 2020. évben a szolgálat családsegítője 65 alkalommal információnyújtással, 171 alkalommal segítő
beszélgetéssel, illetve 110 alkalommal tanácsadással támogatta az ügyfeleket, 12 alkalommal pedig
hivatalos ügyek intézésében segédkezett. Összesen 11 alkalommal családlátogatás keretében találkozott
az ügyfelekkel.
A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai
tanácsadásra 1, jogi tanácsadásra 4 személyt, családterápiára 1 családot delegált a szolgálat.
Tavaly 17 jelzés érkezett a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A legtöbb jelzés
állampolgártól érkezett, ebben az önkéntes jelzések is szerepelnek.
A koronavírus járvány következtében az ügyfelekkel való kapcsolattartás terén az online, illetve telefonon
keresztüli kapcsolattartás valósult meg elsősorban, de személyes kapcsolattartásra is sor került,
amennyiben szükségesnek bizonyult.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
54/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 2020. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 2020.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
3. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót.
Liebhardt András: Ismerteti az intézményben tartott programokat, foglalkozásokat, klubszerű
alkalmakat. Újra működni kezdtek a különböző művészeti csoportok. Az intézményben működik az ütős
tanszak, továbbá 3 zenekar.
2020. márciusa óta gyakorlatilag a pandémia határozta meg a lehetőségeket. Sport és életmód foglalkozás
indult a járványhelyzet utáni újraindítás jegyében, aminek helyet ad az intézmény. A pandémia idején új
műfajt is kipróbáltak, online műsorok, film felvételével. Lesz nyári napközis tábor az intézményben,
helyet ad az intézmény ennek is. Magánrendezvények iránt is jelenik meg igény, ezeket csak részben tudják
teljesíteni, hiszen a hétvégék telítettek. A Váci Tankerületi Központtal két megállapodás van érvényben:
az egyik az iskolai könyvtár biztosítására, a másik pedig iskolai táncórák helyszín biztosítására.
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Képzőművészet területén készen áll ilyen foglalkozások részére helyszín biztosítására, a kiállítóterem
lenne ennek helye. A kiállítóteremben emellett kiállítások, tárlatok jelennek meg, ismerteti ezeket. A
kiállítóterem reprezentációs célokat is szolgálhat. A kiállítóterem esetében aljzatcserére lenne szükség, a
főépítésszel egyeztetve Magyar Falu Programra erre pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Az iskolai
könyvtár funkcióhoz kapcsolódóan terveznek kötelező olvasmányok beszerzését saját forrásból. Az
intézmény fogad be csoportokat, programokat és civil szervezeteket is. A civilek esetében technikai
hátteret ad, igény szerint. A pandémia ideje alatt 2020. nyarán volt lehetőség rendezvényekre, ekkor volt
a KultPart is, amiről már volt szó korábban. Saját program augusztus 15- után volt, ezeket ismerteti.
Ősszel aztán jött az újabb zárás.
A 2021. évi újraindítás a pünkösd után történt, felsorolja a megvalósult és a következő programokat,
rendezvényeket.
Ismerteti ennek keretében a 2021. évi búcsú tervezett programját. Csütörtökön komolyzenei
kamarakoncert a Templom téren, pénteken kiállítás megnyitó a Művelődési Házban, szombaton a
Fonográf dalaival szimfonikus zenekari és könnyűzenei koncert, vasárnap nemzetiségi program,
filmbemutatóval. A hajókirándulás – ezirányú döntés esetén – hétfőn kaphatna helyet, ez döntést igényel,
korábban a járványügyi helyzet szabta keretek között ennek elmaradásával kellett számolni. Kérdés, hogy
augusztus 9-én, hétfőn legyen-e hagyományos hajókirándulás? A többi programmal nem lehetett várni a
szervezés szempontjából, azokról nem szeretne lemondani. A zárt helyen tartható lehetőségeket tisztázni
kell. Bál nincs a programban. Véleménye szerint tekintettel kell lenni arra, hogy akik vállalták az oltás
felvételét, azok ne kerüljenek hátrányba.
Dr. Németh József: A fokozatos újra nyitás május elején indult, a rendezvényeket érintően Pünkösdre
esett ez. Az augusztusi búcsúi programterv és annak egyeztetése, lehetőségek számba vétele is erre az
időszakra esett. A szabályozást naprakészen követték. Az akkori szabályok szerint zenés-táncos
rendezvényen való részvétel védettségi igazolványhoz kötött volt, illetve a zárt térben tartott
programoknál is volt megkötés. Később jelent meg – június 14-től hatályos –az ún. falunapi szabályozás,
ami 5000 fő alatti településen szervezett olyan önkormányzati rendezvény, melyet szabadtéren tartanak.
Ezen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett, továbbá
a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta. A falunapon – életkorra való tekintet nélkül
– egy időben legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen. Ezek után egy kérdés maradt: a hajókirándulás, ami
részben zárt hely, és higiénés kérdések is felmerülnek, ami létszámkorlátot eredményezhet. A legújabb
pedig az, hogy 5,5 millió beoltottnál további jelentős enyhítések várhatók. De ez egyelőre sajtóbejelentés,
a pontos jogszabályt mindenképpen megvárná. Persze ebben a helyzetben nehéz rendezvényt szervezni,
de a pandémiás időszak olyan, amilyen még nem volt. Az ellenőrzési jogkör pedig rendőrséghez telepített.
Liebhardt András: Védettségi igazolvánnyal lehet már hajókirándulást szervezni. Hétfőre még meglátása
szerint lehet lekötni hajót is.
Dr. Hidas András: Támogatja az igazgatói javaslatot a hajókirándulás tekintetében. Ez egy olyan
hagyomány, amit meg kell őrizni, ez nem gazdaságossági kérdés elsődlegesen, hanem közösség
szervezésről szól.
Liebhardt András: A hajókirándulás tekintetében érezhető volt az elmúlt években, hogy megcsappant a
látogatottság, ezért érdemes volt a helyét és napját keresni, az igények változása miatt is. De a hagyomány
megmarad akkor is, ha nem önkormányzati keretek között történik a szervezés.
Schuszter Gergely: A búcsúi programoknál hiányol egy szolidabb szabadtéri táncos programot. A
hajókirándulás tekintetében véleménye nem változott, nem a hagyomány ellen van, hanem a biztonság
mellett, ezért nem támogatja az idei évben még a hajókirándulás megszervezését. De a többségi véleményt
elfogadja.
Nagy Ákos: A hagyományt ő is támogatja, fontosnak tartja, ugyanakkor eddig személy szerint nem vett
részt a hajókiránduláson. Nehéz ezért állást foglalnia. Az is egy másik téma, hogy miért nem volt. A hírek,
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információk eljutnak hozzá, lehet, hogy jobban kell ezt hirdetni. Meglátása szerint civil szervezésben
nagyobb közösségépítő ereje lenne.
Vogel Norbert: Fontos kérdésről van szó, felmenői részt vettek ennek elindulásában, ezért sem szeretné,
hogy megszakadjon ez idén. Megérti a polgármester álláspontját ebben a járványügyi helyzetben, más
felelősségi szabályok vonatkoznak rá, ez érthető és elfogadható. Civil szervezés esetén rizikós lehet anyagi
okokból. Támogatná, hogy önkormányzati rendezésben és finanszírozással legyen idén is a hétfői napon
hajókirándulás, ami egy családos program lehet.
Schuszter Gergely: Javaslata, hogy a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tegye hozzá az
erőforrásait a szervezéshez, az Önkormányzat költségviselése mellett. Megismétli, hogy nem a
hagyományok ellen szól ez a vita, hanem óvatosságról, biztonság elsődlegességéről van szó.
Vogel Norbert: Továbbítja a kérést a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete felé. Egyébként
hasonló helyzetben valószínűleg úgy döntene, ahogy a polgármester álláspontjában kifejtette. Másik
oldalról tény, hogy minden nemzetiségi önkormányzati rendezvényt az aktuális járványügyi szabályok
betartásával tartottak.
Dr. Hidas András: Ebben az esetben az idő oldaná meg a kérdést. Véleménye szerint álságos, hogy
pénzt adna az Önkormányzat, de a szervezést nem vállalja. A hatályos jogszabályok védettségi igazolás
mellett lehetővé teszik a program megszervezését.
Liebhardt András: A nemzetiség önkormányzati szervezésről nincs döntés, erre szeretné felhívni a
figyelmet.
Pásztor Andrea: Álláspontja szerint hiányzik a döntéshez a hajókirándulás búcsúi programbeli
felülvizsgálata, annak érdekében, hogy méltó része legyen a búcsúnak. Ezen kívül a járványhelyzet kérdése
sem hagyható figyelmen kívül az idei évben. Attól, hogy egy vagy két évig elmarad, nem szűnik meg
véglegesen, legyen ez egy tömegeket vonzó program. Úgy véli, nagyobb képbe kellene helyezni ezt a
kérdést. Az ismertetett négynapos programsorozat komplex, egész rendezvényt ad ki.
Dr. Hidas András: Sokat foglalkoztak már ezzel a korábbi években, és az lehet, hogy nem tett jót a
hagyománynak.
Schuszter Gergely: Annak idején a FAKULT Egyesülettel együtt ültek tárgyalóasztalhoz, hogy a búcsúi
programok között a hajókirándulás helyét és szerepét megtalálják. Ennek folyományaként került
péntekre, volt fővárosi viszonylat is, aztán újra Esztergom. Idén is javaslata volt, hogy a búcsúi
programterv és a hajókirándulás kerüljön el bizottsági szintre, amikor a jogszabályi környezet lehetővé
teszi.
Liebhardt András: Az idei búcsúi programok összeállítása, leszervezése alakulása okán már csak a hétfői
nap jöhet szóba.
Schuszter Gergely: Szavazást rendel el.
A Képviselő-testület azon határozati javaslatot – miszerint az Önkormányzat a 2021. augusztusi búcsúi
programok keretében saját szervezésben és költségviseléssel megtartja a hagyományos hajókirándulást
2021.augusztus 9-én – 2 igen szavazattal, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elvetette, a határozati javaslat
nem kapta meg a szükséges többséget.
A Képviselő-testület azon határozati javaslatot – miszerint az Önkormányzat felkéri a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzatot arra, hogy a 2021. augusztusi búcsúi programok keretében szervezze meg
a hagyományos hajókirándulást 2021.augusztus 9-én, melyhez az Önkormányzat költségvetési támogatást
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biztosít – 0 igen szavazattal, 1 nem és 5 tartózkodás mellett elvetette, a határozati javaslat nem kapta meg
a szükséges többséget.
Schuszter Gergely: Jelzi az igazgatónak, hogy Ott Rezső intézményegység-vezető a zongoratanszak
számára keres helyet, a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó épületet vetette fel. Álláspontja szerint ez
az épület erre a célra nem megfelelő, viszont pl. a próbaterem alkalmas lehet, amennyiben van rá kapacitás.
Liebhardt András: Elvi lehetőség van erre, de csak a szabad időpontokban, a már lekötött
foglalkozásokra figyelemmel.
Schuszter Gergely: A külső igénybe vevők (Tankerület, magánrendezvények) által befizetett összegek,
bérleti díjak az intézmény költségvetésébe kerülnek, ezek hová kerülnek felhasználásra?
Liebhardt András: Minden évben van erre bevételi előirányzat meghatározva a költségvetésükben, amit
teljesíteni kell, mert különben felborul a költségvetés egyensúly. Az elmúlt időszak nyilván speciális volt,
a magánrendezvények kiestek. A befolyó összegeket főleg eszközbeszerzésre, kisebb beruházási
munkákra fordítják, az őszi időszakban áttekintve a költségvetés aktuális állását.
Schuszter Gergely: Az új művelődési ház koncepcióterv szintjén történő tervezését továbbra is
fontosnak tartaná, erről a közös gondolkodást elindítaná.
Liebhardt András: Sok kérdést vet fel egy új intézmény tervezése, vannak félelmei is emiatt, hogy adott
esetben a végére nehogy rosszabb legyen, mint a jelenlegi állapot.
Nagy Ákos: A félelmeit nem teljesen érti ebben a tekintetben. A tervezés során az érintettek igényeiket
és a szükségleteket el tudják mondani.
Schuszter Gergely: Van még egy téma, amit az intézményvezető kért.
Dr. Németh József: Az intézmény jelenlegi egy fő fizikai alkalmazotti státuszát kéri az igazgató részben
szellemi foglalkozásúra változtatni, a kiküldött feladatlista alapján. Ennek bérkorrekció okán van
jelentősége. Ez jóváhagyás esetén áprilistól lenne érvényes.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
55/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Művelődési Ház Dunabogdány
intézmény fenntartója úgy dönt, hogy engedélyezi a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény
létszámkeretének módosítását 1 fő fizikai alkalmazott helyett 1 fő fizikai és részben szellemi
alkalmazott státuszra. A létszámkeret módosításból fakadó bérrendezést 2021. április hónaptól a
Művelődési Ház intézményi költségvetése keretösszegén belül – belső átcsoportosítással – kell
megvalósítani.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Liebhardt András igazgató
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József: Az őszi pandémia szakította félbe a rendelet felülvizsgálat folyamatát, ami két szálon
indult el: kormányhivatali jelzés alapján, ill. bizottsági szinten. A nemzetiségi önkormányzati
véleményezés megtörtént tavaly októberben, a novemberi ülésre viszont a veszélyhelyzet elrendelése
miatt már nem került sor. Kiemeli, hogy a rendelet értelmében november 30-ra kér az Önkormányzat egy
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programterv javaslatot az intézménytől, ami alapján lehet egyeztetni és a költségvetés tervezésekor ezt
figyelembe venni, ill. kötelezettséget vállalni ezekre.
Dr. Hidas András: Kiemeli, hogy működött a közművelődés területe anélkül, hogy tudták volna a
képviselők a korábbi rendelet tartalmát. A helyi önszervező csoportok voltak annak a rendeletnek az
alapvető szereplői, ezt a szellemiséget át kívánta hozni ebbe az új rendeletbe is, mint fő erőforrás.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 30.) önkormányzati
rendeletét a közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. napirendi pont: Települési gazdaságfejlesztési stratégia
Schuszter Gergely: A szerződés szerinti teljesítési határidő eltelt, néhány kiegészítés még szükséges a
dokumentum befejezéséhez, ezek folyamatban vannak.
Dr. Hidas András: Ez a dokumentum kiindulási alapnak tekinthető a részéről, amivel foglalkoznia kell
a képviselőknek.
Rácz Balázs: Áttekintette a megküldött dokumentumot, amelyből a vállalkozói workshop területéről
kiemeli, hogy a nagy befizető vállalkozásokkal való rendszeres kapcsolattartás hasznos lenne mindkét
oldal számára, milyen jövőképük van, várható-e fejlesztés a részükről. Felmerült a workshop-on az
iparfejlesztés lehetősége is, néhány vállalkozás helyet kaphatna még az iparterületen.
Célszerű lenne rendszeres időközönként megismételni a workshopokat.
A dokumentum végén lévő céllistát is jó iránynak tartja, amit aktualizálni kell, hogy csak az aktuálisan
adott tételek maradjanak benne, később pedig minden évben hozzá lehet illeszteni mellékletként az újabb
ilyen listát.
Schuszter Gergely: Akár fejezetenként is szét lehet osztani a stratégia aktuális helyzetbe hozását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
56/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
 a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. által összeállított „Dunabogdány Község Önkormányzata
Gazdaságfejlesztési Stratégia 2021-2025” c. tanulmányt elfogadja,


megbízza a polgármestert a teljesítési igazolás aláírására.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása
Schuszter Gergely: Kéri a július havi ülés egy héttel történő halasztását.
Rácz Balázs: Jelzi, hogy július 19-én nem tud jelen lenni az ülésen.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
57/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja Dunabogdány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2021. (VI. 17.) önkormányzati határozattal
jóváhagyott 2021. évi munkatervét azzal, hogy a július havi rendes ülés időpontja 2021. július 19.
napja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
Határidő: a képviselők értesítésére: azonnal
7. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Dr. Németh József: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem
ruházhatja át.”
Schuszter Gergely: Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a 2021. évi szabadságomnak 4/5-öd részét
(31 nap) a melléklet szerint ütemezem, a szabadság fennmaradó részét eseti jelleggel a szükségessége
felmerülésekor veszem igénybe.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
58/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester
2021. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: folyamatos
Melléklet
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve
január ….-tól ….-ig __ nap
február ….-tól ….-ig __ nap
március .…-tól .…-ig __ nap
április ….-tól .…-ig __ nap
május ….-tól ….-ig __ nap
június 29-tól 30-ig 2 nap
július 1-től 16-ig 12 nap
augusztus 9-től 19-ig 9 nap
szeptember ….-tól ….:-ig __ nap
október .…-tól .…-ig nap
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november….-tól ….:-ig __ nap
december 21-től 31-ig 8 nap
Dunabogdány, 2021. június 25.
8. napirendi pont: Egyebek
a) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmeket, mely a Kőkereszt dűlőben lévő ingatlanok
villamos energia ellátásának biztosítására irányul.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
59/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
A Dunabogdány, Kőkereszt dűlő 57. (2215/1 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4
kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS21/807. – (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett
út ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adok a következő
feltétellel:
- A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
60/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
A Dunabogdány, Kőkereszt dűlő 70. (2286/1 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4
kV-os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS21/837. – (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett
út ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adok a következő
feltétellel:
- A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal közterület-bontási engedély
iránti kérelem benyújtása és személyes konzultáció kezdeményezése szükséges az
Önkormányzatnál.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
b) Patak utca forgalomszabályozása
Schuszter Gergely: Még az ősszel volt döntés arról, hogy ezzel az útszakasszal foglalkozzunk. A tervező
elkészítette javaslatát, amit – mivel a 11-es úthoz kapcsolódó útszakaszról van szó – a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel véleményeztetni kell.
Dr. Hidas András: Nem emlékszik olyan döntésre, ami a Patak utca egyirányúsításáról szólt volna. Ezért
értetlenül áll a téma előterjesztése előtt.
Schuszter Gergely: Ismerteti a tervezői javaslatot az utca forgalom szabályozása tekintetében.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
61/2021 (VI. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány, Patak utca forgalomszabályozása ügyében elkészített egyirányúsítási javaslatot
(készítő: Heckenast &H Heckenast Bt.) véleményezésre megküldi a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) részére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
9. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása
A 9. napirendi pontot 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
polgármester

Dr. Németh József
jegyző

12

