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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 11-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
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Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Kéri az Egyebek napirend keretében zárt ülésen a
Kertészeti munkák tárgyalását, míg a meghívó szerinti 5. napirend halasztását kéri, mivel az Egyesület
képviselői a mai ülésre nem tudtak eljönni.
Dr. Hidas András: Javasolja, hogy tárgyalja a Képviselő-testület az 5. napirendet, ill. döntsön a civil
pályázat kiírásáról, valamint korábbi indítványa alapján tárgyaljon a vízi közműveket érintő zárt ülés nyílttá
tételéről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1.

Kerékpárút felújítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A 2021. évi szociális célú tűzifaprogram
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Útjavítási munkálatok
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

Patak utca forgalomszabályozása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

Tájékoztató a Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület működéséről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

A mosoda működésével kapcsolatos panasz
Előterjesztő: Dr. Hidas András elnök

7.

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

8.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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1. napirendi pont: Kerékpárút felújítása
Schuszter Gergely: Az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült a Magyar Falu Program
Önkormányzati kerékpárút építése pályázaton a kerékpárút külterületi szakaszának felújítására, 49 M Ft
összegben. A kivitelezésre és műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívást tett közzé az
Önkormányzat. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.
Rácz Balázs: A pályázati támogatás és a legalacsonyabb árú vállalkozási díj különbözete tekintetében mi
várható?
Dr. Németh József: A műszaki ellenőr a keresztrepedések teljes rekonstrukcióját javasolná.
Schuszter Gergely: Ismerteti a műszaki tartalmat. A meglévő 3,0 méteres burkolatszélesség nem
változik, a tervezett burkolatrekonstrukció is ebben a szélességben történik. Megvalósul a padkák
helyreállítása, építése, továbbá útszegélyek építése a keresztező útcsatlakozásoknál és forgalomtechnikai
elemek (burkolati jelek) elhelyezése. Ezek mellett amennyiben a költségkeretbe belefér új láthatósági
elemeket próbálunk beletenni a projektbe.
Dr. Hidas András: Az ott lévő kőgombák – még a fényvisszaverő csíkkal is – életveszélyesek, volt is
már baleset ebből. Padka lesz-e az úton?
Dr. Németh József: A meglévő padka megmarad, bozótirtás és padkanyesés is elvégzendő feladat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
77/2021. (VIII. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány, Dunamenti kistérségi kerékpárút felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátására Espár Zsolt ev.-vel (2600 Vác, Cserhát u. 5/e) köt szerződést 500 000 Ft (alanyi
adómentes) áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőrrel kötendő szerződés
megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződéskötésre: a döntést követő 15 napon belül
78/2021. (VIII. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány, Dunamenti kistérségi kerékpárút felújítása kivitelezői munkáinak elvégzésére a
Bola’95 Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 14.) 27 988 050 Ft + ÁFA (bruttó 35 544 842 Ft) összegű
ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötési tárgyalások lefolytatására,
ennek keretében – a műszaki ellenőr bevonásával – a fennmaradó költségvetési forrásból egy olyan
műszaki megoldás kidolgozására, mellyel növelni lehet a beruházással létrejött műtárgy élettartamát
a repedések esetében lokális, de teljes pályaszerkezetű átépítés útján, majd ezt követően a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződéskötésre: a döntést követő 30 napon belül
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2. napirendi pont: A 2021. évi szociális célú tűzifaprogram
Dr. Németh József: A Belügyminiszter idén is közzétette a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására irányuló pályázati kiírást. A pályázati kiírás alapján a
2020. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok idén is
szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatásra igényt
nyújthatnak be. A támogatás mértéke Dunabogdány vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
15 000 Ft/erdei m3 + ÁFA. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos
fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Dunabogdány esetében ennek
figyelembe vételével a maximálisan igényelhető tűzifamennyiség: 166 m3.
A pályázati kiírás értelmében a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza. Ismerteti a rendelettervezetet.
Javasolja 150 m3 mennyiségű tűzifa igénylésére a pályázat benyújtását. Így az igényelhető támogatási
összeg mellé önkormányzatunknak 190.500,- Ft összegben kell önrészt vállalnia, ez a 2020. évi
költségvetésből kigazdálkodható.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
79/2021. (VIII. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján 150 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
- az 1. pontban megjelölt 150 m3 mennyiségű tűzifa vásárlásához 190 500,- Ft saját forrást
biztosít a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati
rendeletben.
- a szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő a pályázat benyújtására: 2021. augusztus 31.
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 6/2021. (VIII. 16.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. napirendi pont: Útjavítási munkálatok
Schuszter Gergely: Korábban kérte, hogy a 2021. évben augusztusban tárgyalja a Képviselő-testület a
kérdést, arra hivatkozva, hogy pontosan lássuk azt, hogy az iparűzési adó megfelezéséhez kapcsolódó
kompenzáció hogyan alakul. Így lehet a legnagyobb biztonsággal eljárni. Az ún. PM infó augusztus havi
kimutatása szerint 34,7 M Ft tartalék van. A 2021. évi költségvetésbe tervezetthez képest 10 M Ft-tal
kevesebb a két részletben folyósításra kerülő IPA kompenzáció, ill. volt egy 7 M Ft összegű
adóvisszatérítés. A likviditást érintően jelzi, hogy az adófizetés, ill. a kompenzáció 2. részlete szeptember
– október hónapban esedékes.
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Ismerteti a rossz állapotú utakat az útfelmérés alapján: Kőkereszt dűlő, Erzsébet királyné út, Svábhegy
utca eleje, Cseresznyés utca eleje, Bem J. utca, Kálvária utca, Ág utca.
Javaslata a tavaly októberben és idén tavasszal jelzett utak felújítására irányul. Ezek a következők:
- a Fácános utca teteje (Kutyahegyi út) – meleg aszfalt
- Kőkereszt dűlő belső szakasza – meleg aszfalt
- Bem J. utca – bitumenemulziós makadám
- Cseresznyés utca – meleg aszfalt.
A bitumenes technológia szeptember közepéig kivitelezhető.
Részletesen ismerteti az utak javítására bekért ajánlatokat.
Az őszi befizetésekből tartalékot fogunk még képezni. Az útfelújítási javaslata előirányozza azt, hogy a
strandfelújítási pályázathoz a vizesblokk épület megépítéséhez plusz forrást nem tervez az önkormányzat,
de erről előreláthatólag szeptember-október hónapban tud tárgyalni a Képviselő-testület, az MTÜ-vel
való egyeztetést követően.
Nagy Ákos: Ismerteti az ajánlatok összegzését, ez alapján a BOLA ’95 Kft. a legjobb, bár nem minden
tétel esetében az övé a legalacsonyabb ár. A Kőkereszt dűlő esetében hogy nézne ki?
Schuszter Gergely: A 11-es úttól meleg aszfalt a belső szakasza, azt követően pedig bitumenemulziós
technológiára kértünk ajánlatot a nem szilárd burkolatú rész tekintetében.
Balogh Arnó: Felveti, hogy a felújítások után a súlykorlátozás, ill. a teherforgalom kitiltása, korlátozása
napirendre kerül-e, javasolja ezzel foglalkozni bizottsági szinten.
Schuszter Gergely: Ezzel bizottsági szinten kellene elindulni, ehhez a Hivatal össze tudja állítani azt a
listát, hogy mely utcákba kértek behajtási engedélyt.
A Fácános utca esetében van egy pályázati támogatás (20 M Ft), melyhez 10 M Ft önerőt kell társítani,
ebből a 2022. év I. félévében a 11-es úti csatlakozástól az őrbódéig tartó szakasz felújítását szeretnénk
megvalósítani. Ugyanakkor jó lenne az emelkedő tetejéig eljutni a felújítással, erre saját forrás, ill. amellett
akár egyesületi hozzájárulás is szóba jöhet. Az útfelújítások mellett vágott kátyúzásra 5-7 M Ft-ot javasol,
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete elnökével folyamatos az egyeztetés ezügyben. A Fácános utca
felújításának tervezését ősszel szeretné elindítani.
Pásztor Andrea: Az ismertetett javaslatot logikusnak tartja. Kérdezi, hogy van-e olyan újabb pályázat,
ami szóba jöhet ebben a körben?
Dr. Németh József: A Magyar Falu Program idei pályázatai már lefutottak.
Dr. Hidas András: Respektálja, hogy elkészült az útfelmérés, de jelzi, hogy amíg nincs gazdasági
stratégia, addig csak olyan beruházást tud támogatni, ami életvédelem vagy kárelhárítás miatt szükséges.
A faluban sok csapadékvíz-elvezetési probléma van, azokkal is foglalkozni kellene. Ugyanakkor örömteli
a tervezés ténye. Útfelújításoknál a közművek kérdése is figyelembe veendő.
Schuszter Gergely: Volt online egyeztetés a képviselőkkel a vízi közművek állapotáról az út állapot
felmérés bemutatóval párhuzamosan. Lehet az is egy javaslat, hogy az utak alatt a közművek cseréjével
együtt történjen útfelújítás. Közműegyeztetést tartanak az utak felújításánál.
Rácz Balázs: Az Ady Endre utca felújítása jó példa, ott számos variáció megvizsgálásra került, de a
konklúzió ott is az lett, hogy a közművek cseréjére önkormányzati forrásból nincs elég fedezet. Kb. 2-3
évi fejlesztési keret lenne, és ez csak egy utcára lenne elegendő. Térkő az új alapozás szükségessége miatt
került elvetésre, így végül az a megoldás került elfogadásra, hogy a meglévő burkolat alapként szolgál,
melyre új aszfalt kerül.
A javasoltak közül a Fácános utca felső részét (Kutyahegyi út), a Cseresznyés utcát és a Bem J. utcát tenné
első helyre.
5

Dr. Hidas András: Jónak tartja, hogy pályázati pénzből történjen felújítás, saját erőből nem támogatja.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy – a költségvetési keret figyelembe vételével – az útszakaszok pontos kijelölésére tegyen
javaslatot.
4. napirendi pont: Patak utca forgalomszabályozása
Schuszter Gergely: A Képviselő-testület a 2021. június 28-i ülésén a következő döntést hozott arról,
hogya Patak utca forgalomszabályozása ügyében elkészített egyirányúsítási javaslatot (készítő: Heckenast
&H Heckenast Bt.) véleményezésre megküldi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság
részére. Az egyirányúsítással érintett közút – Patak utca – kezelője Dunabogdány Község
Önkormányzata, azonban az út mindkét ága állami útba csatlakozik, ezért vált szükségessé – a döntést
megelőzően – a közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése is, a hozzájáruló nyilatkozat
megkérésének érdekében.
Ismerteti a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszlevelét, melyben kifejtik, hogy a Patak utca
egyirányúsításával kapcsolatban nincs ellenvetésük.
Rácz Balázs: Támogatja a változtatást. Tesztüzemet javasol az egyirányúsítás bevezetésében.
Schuszter Gergely: Mivel helyi közútról van szó, van lehetőség a korrekcióra, ez képviselő-testületi
hatáskör.
Dr. Hidas András: Az előző ciklusban már felmerült ez a téma, de még a képviselő-testületben elakadt.
A javaslat a 11-es útra történő kihajtás módját érinti. A József A. és Petőfi S. utcák
forgalomszabályozásának vizsgálata keretében merült fel a Patak utca kérdése, ő akkor arra gondolt, hogy
készüljön vizsgálat erre az utcára opciók feltüntetésével, de tervkészítésről nem volt szó.
Forgalom számlálás nélkül nem támogatja az egyirányúsítást. Felmerült egy mérnök részéről javaslat, hogy
időszakos legyen az egyirányúsítás, az utcában reggel döntően lefelé, délután pedig felfelé megy a
forgalom.
Schuszter Gergely: A korábbi terv nem erről a kb. 80 m-es szakaszról volt szó, ott egészen az Ady Endre
utca – Rákóczi utca – Szent Donát és Sövény utca területe szerepelt.
Pásztor Andrea: Indokoltnak tartja az utca új forgalomszabályozását. Veszélyes helyzet tud kialakulni a
11-es útról való lekanyarodás során, adott esetben csak visszatolatni lehet a főútra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta a határozati javaslatot.
80/2021 (VIII. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint az
önkormányzati tulajdonú közutak kezelője egyirányúsítja a Patak utcát az 1. sz. mellékletként
csatolt térképen jelölten. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges és előírt közúti
jelzőtáblák kihelyezése iránt intézkedjen.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott forgalmi rend változás végrehajtásához
forrást biztosít a 2021. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: folyamatos
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5. napirendi pont: Tájékoztató a Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület működéséről
Dr. Hidas András: Azért kérte a napirend tárgyalását, mert számára az a fő kérdés, hogy mi az
Önkormányzat szerepe az Egyesületben, ill. mi az álláspontja a strandröplabda pálya, ill. annak átalakítása
ügyében? Ehhez nem szükséges az Egyesület képviselőinek jelenléte.
Schuszter Gergely: Az Önkormányzat tag az Egyesületben, valamint bérbeadó szerződés szerint a
terület tekintetében.
Rácz Balázs: A kérdést az Egyesület képviselőinek jelenlétében, beszámolójuk alapján tárgyalná. Így
lenne teljes körű a tájékoztatás. Az Önkormányzat tudomása szerint kezdetektől tagja az Egyesületnek,
az akkori szándék nem ismert számára. Tapasztalata az, hogy aktívan nem vesz részt az Egyesület
tevékenységében. Személy szerint elnökségi tagként figyeli a működést, korábban gondok voltak a bérleti
díj fizetéssel. A felvetett konkrét ügyekről beszámoló készül, annak ismertetésekor megbeszélhető
minden felmerült kérdés.
Dr. Hidas András: Mik a távlati ambíciói az Önkormányzatnak?
Schuszter Gergely: Álláspontja szerint az a fontos, hogy a dunabogdányi strandélet minél gazdagabb
legyen, az eltérő funkciók elférjenek egymás mellett. A röplabda pályát érintő döntés hátterét az Egyesület
elnöke beszámolójában érinteni fogja. A kikötő helye lényeges kérdés.
6. napirendi pont: A mosoda működésével kapcsolatos panasz
Dr. Hidas András: Egy panaszt tolmácsol. Foglalkozni kell azzal, hogy hogyan kezelje az Önkormányzat
az olyan helyzetet, amikor egy vállalkozás túlnő az adott területen és zavaró hatást kelt. Meg kell találni
azt a pontot, ami határt szab lakott területet érintően. Ez a panasz is erre egy példa. A mosoda zajterhelése
0-24 órában folyik. Emlékeztet arra, hogy a Művelődési Ház esetében mekkora figyelmet szentelt a
Képviselő-testület a szomszéd panaszának, itt is hasonló figyelmet várna el. Általánosságban, ha gazdasági
növekedést képzel el az önkormányzat, ez ne a lakott területen történjen. Valamilyen – akár anyagi
kedvezménnyel – segítsük elő, hogy egy bizonyos méret, zavaró hatás esetén a vállalkozás találja meg a
helyét az iparterületen, vagy fordítson arra, hogy a terhelést mérsékelje.
Balogh Arnó: A meglévő belterületi részre hová lehet véderdőt telepíteni?
Schuszter Gergely: Van itt egy komoly félreértés. A további terjeszkedés vizsgálatánál, lezárásánál merült
fel a településtervezői javaslat: a be nem építhetőség érdekében véderdő funkció előírása. Ezzel a
terjeszkedés nem tud tovább folytatódni, tehát nem a zajterhelésre került kitalálásra ez a javaslat. A cél az
építkezések megállítása volt. A terület Gksz övezetben van.
2015-2016. évben személyes látogatást tett a képviselő-testület az üzemben, információi szerint az elmúlt
1,5 évben a koronavírus járvány következtében a tevékenység jelentősen visszaszorult.
Lényegi kérdés: a zajvizsgálat hatósági kérdés, ami kormányhivatali hatáskörbe tartozik.
Az ideális állapot az lenne, hogy az iparterületen, lakott területtől távolabb működjenek és növekedjenek,
ennek előmozdítása a célja. De figyelni kell a vállalkozásokra is.
Láng Györgyi: Ismerteti panaszát. Ennek tárgya a szinte 24 órás és mindennapos üzemi tevékenység
okozta zajártalom. Szóban próbált egyeztetni a vállalkozóval, de nincs változás, ezért írta levelét,
segítséget, tanácsot kérve. Az iparterületen is van egy csarnokuk, amit kiadnak. Munkaidőben kibírják, de
nincs leállás, hétvégén és ünnepnapokon is megy az üzem.
Dr. Németh József: A panasz megvizsgálásra került, és ez alapján az áttételre került az illetékes területi
környezetvédelmi hatóság részére, mivel az üzemi tevékenységgel kapcsolatos zajterhelési ügyek oda
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tartoznak. A Művelődési Ház esetében az Önkormányzat tulajdonosként lépett fel, megelőzendő a
hatósági eljárást.
Schuszter Gergely: A cél a további terjeszkedés megakadályozása volt. A cég belső ügyeibe nem lát bele,
minden alkalommal jelzi, hogy a cég működjön, lehetőleg az iparterületi részen.
Dr. Hidas András: A Településrendezési eszközök módosítása 62. oldaláról idézi: „A környezetében
véderdőterület kerül kijelölésre (7715 m²), hogy a gazdasági terület környezeti hatásait enyhítse, amellett, hogy az üzem
látványát a védett természeti értékek felől eltakarja.” Szaghatás nincs már, ez előrelépés.
Ide kapcsolódik a kommunikáció a gazdasági szereplőkkel. Nem is tudja, hogy kik a gazdasági szereplők,
főleg pl. az első 20 legnagyobb befizető.
Schuszter Gergely: Jelzi, hogy volt vállalkozói fórum, ahol előkerült a kérés részükről az iparterület
fejlesztés lehetőségei témában.
Pásztor Andrea: Az elfogadott gazdaságfejlesztési stratégia 25. oldalán említi a cégek felsorolását és az
iparfejlesztésről is szól.
Dr. Németh József: Egy új gazdasági szereplő számára a településrendezési eszközök megadják a
kereteket és a lehetőségeket is, ipari tevékenység, szolgáltatás nyújtása esetére. A panaszolt esetben
kialakult állapotról van szó, nem új szereplőről. Építéshatósági jogkörrel több mint 20 éve nem
rendelkezünk.
Schuszter Gergely: Sajnos ilyen konfliktusokhoz vezet az, hogy korlátozottak az önkormányzati
hatáskörök. Egy áthelyezés költségét nem tudja megbecsülni.
Dr. Németh József: A véderdő kijelölése kapcsán tájékoztatást ad arról, hogy az a HÉSZ-ben egy övezeti
besorolás. Létezik a beültetési kötelezettség, mint a településrendezési kötelezések típusa. Ennek
alkalmazásához viszont a HÉSZ-t módosítani kell és a településrendezési kötelezések körében az ingatlan
növényzettel történő beültetésének meghatározott módja és ideje, mint garanciális szabályok rögzítésre,
szabályozásra kell, hogy kerüljenek a kötelezésről szóló önkormányzati hatósági döntés megalapozásához.
A 2020. évi költségvetésben betervezésre került a HÉSZ teljes felülvizsgálata, ami a koronavírus járvány
következtében elhalasztásra került. Az idei évben ismételten terveztünk ezzel, most van az Önkormányzat
szerződéskötési helyzetben. Ennek hiányában bármilyen önkormányzati határozat ebben a körben
megtámadható és hatályon kívül fogják helyezni.
Schuszter Gergely: Megítélése szerint a lényeg az, hogy nem tud tovább terjeszkedni a területen.
7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
A témák önálló napirend keretében tárgyalásra kerültek.
8. napirendi pont: Egyebek
a) Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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81/2021 (VIII. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Dunabogdány, Áprily L. u. 7. (772/4 hrsz.) szám alatti ingatlan vízbekötés építése tárgyú
engedélyezési tervdokumentáció (készítő: Kovács Dénesné tervező) megvalósításához – mint a
Dunabogdány 769/2 hrsz.-ú kivett közterület ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulást ad 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 15 napon belül
b) Ebtartás petíció
Dr. Németh József: Az Ady Endre utcai ebtartás ügyében tájékoztatást ad, hogy a jelzett petíció nem
érkezett még meg a Hivatalhoz. Rendőrségi bejelentés volt. Korábban már volt hasonló ügye az
ebtartónak, amit továbbítottak az illetékes hatóság intézkedését kérve. Tájékoztatást ad a lehetséges
eljárásokról.
c) Játszótér javítása
Balogh Arnó: Hogyan áll a strandnál lévő játszóeszközök javítása.
Schuszter Gergely: Ma került sor a felmérésre bejárás keretében, a javításokat elvégezzük, addig pedig
lezárva marad.
d) Erzsébet királyné út műszaki átadása
Pásztor Andrea: Tájékoztatást ad a műszaki átadás-átvételről. Több fórumon jelent meg információ.
Jelezni szeretné, hogy a hibák kijavítása folyamatban van a vállalkozó részéről, a műszaki átadás-átvétel
ezrét még nem történt meg.
Schuszter Gergely: A műszaki ellenőr is bejárta a területet, a víz jelentős része elfolyik, de maradt egy
kis rész az útpályán, ami javítást igényel. Augusztus 16-án végzi el a kivitelező a hibák kijavítását, ezt
követően újabb vizespróba lesz. A kapubeálló kérdése nem a vállalkozó ügykörébe tartozik.
Nagy Ákos: Kéri a lakóktól, hogy ne ilyen fórumokon szocializálódjanak és tájékozódjanak. Akár a
képviselőket, polgármestert vagy a jegyzőt megkeresik, választ kaphatnak.
e) Héder Tamás észrevétele
Héder Tamás: Nem panasszal érkezett, a Pékség közelében lakik, itt korábban 0-24 óra között működött
az üzem, de sikerült évek alatt megoldani a problémás kérdéseket, ami nem elsősorban magával az üzemi
tevékenységből eredt, hanem járulékos jellegű volt.
Jelzi, hogy van egy 284/2007-es Korm. rendelet, ami a zaj ügyeket szabályozza, és a 4. §-a úgy rendelkezik,
hogy a jegyző gyakorolja a hatósági jogkört. Vannak kivételek is. A helyi zajrendelet felülvizsgálatát veti
fel.
Dr. Németh József: Ez a jogszabály irányadó, a hatáskör telepítés tekintetében vannak további
szabályozásai a Korm. rendeletnek, ami az üzemi tevékenység esetére a területi környezetvédelmi
hatóságot jelöli ki. Tájékoztatást ad általánosságban a birtokvédelmi eljárás szabályairól is.
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f) Pályázat kiírása a civil szervezetek 2021. évi támogatására
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
82/2021 (VIII. 11.) önkormányzati határozat
1.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati
rendelet alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2021. évi támogatására, a határozat
mellékletét képező tartalommal.

2.

A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (2.500.000,- Ft összeget) a 2021. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil
szervezetek támogatása sorából biztosítja.

3.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal
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
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