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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 29-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

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 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató az Óvoda utca és a kerékpárút felújításáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Szennyvíz közműhálózatot érintő felújítási munkák megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
6. Ingatlanvásárlás iránti kérelem 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató az Óvoda utca és a kerékpárút felújításáról 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Espár Zsolt műszaki ellenőrt, majd megadja neki a szót. 
 
Espár Zsolt: Részletesen ismerteti és bemutatja a Dunamenti kistérségi kerékpárút felújítás műszaki 
tartalmát, valamint az Óvoda utca útburkolatának felújítására összeállított műszaki dokumentációt. 
 
 
2. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
 

Schuszter Gergely: Dunabogdány Község Önkormányzata 82/2021 (VIII. 11.) önkormányzati 
határozatával pályázatot hirdetett a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő 
egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. A 
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pályázati forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati 
rendeletben „Egyéb civil szervezetek támogatása” címen meghatározott 2.500.000,- Ft. 
Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére. 
 
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, 
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra 
határidőben 14 pályázó nyújtotta be pályázatát. Mindegyik pályázat teljesítette a pályázati feltételeket, egy 
pályázatot sem kellett visszautasítani érvénytelenség miatt. A beérkezett igények összesen 3.280.000,- Ft 
összeget tesznek ki, ez 780.000 Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló összeget. 
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén végig vette az egyes szervezetek pályázatait, és 
a rendelkezésre álló keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra. Ismerteti a 
benyújtott igényeket és a javasolt támogatási összeget szervezetenként. 
Jelzi, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elé beterjesztett támogatási igények 
összesítéséből adminisztrációs hiba miatt kimaradt a Bogdaner Singkreis 170.000 Ft összegű 
programszervezésre benyújtott igénye. Javasolja részükre további támogatás nyújtását, így összesen 
150.000,- Ft-ot javasol a Singkreis részére. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

95/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil szervezetek 
2021. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el: 

 

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület                 200 000 Ft  

FAKULT Egyesület                 400 000 Ft  

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány                 220 000 Ft  

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány                 280 000 Ft  

Nepomuki Szent János Alapítvány                 300 000 Ft  

Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület                   80 000 Ft  

Dunabogdányi Esterházy János Társaság                  180 000 Ft  

Bogdaner Singkreis                 150 000 Ft 

Dunabogdányi Svábzenekar                 180 000 Ft 

Donauknie Tanzgruppe                 240 000 Ft 

Dunabogdányi Horgászegyesület                   60 000 Ft 

Nyugdíjas Klub                 140 000 Ft  

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület                 120 000 Ft  

 

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) 
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről. 

 

3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási 
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási 
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
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Határidő: a szervezetek értesítésére: azonnal 
   a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi 
szabályzatának módosítása 
 

Dr. Németh József: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
helyi szabályzata 3. pontjának (7) bekezdése szerint: „A támogatás havi legkisebb összege 1.000 Ft, legmagasabb 
összege 5.000 Ft.” 
Javasoljuk a támogatási összeg adható felső határa emelését 10.000 Ft-ra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

96/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát módosítja a 
következők szerint: 

  „(7) A támogatás havi legkisebb összege 1.000 Ft, legmagasabb összege 10.000 Ft.” 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv - Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv 
 

Dr. Németh József: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § előírásai szerint a 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra ún. gördülő fejlesztési 
tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervét a közszolgáltató Fővárosi 
Vízművek Zrt. (FV) elkészítette. A tervet szeptember 30-ig kell megküldeni a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére. Az FV által előkészített, 2022-2036. közötti időszakra 
szóló GFT felújítási és pótlási terv vonatkozásában a forrás a bérleti-üzemeltetési szerződésben 
jóváhagyott használati díj mértéke lehet, melyet teljes egészében a víziközmű-vagyon felújítására és 
pótlására kell fordítani. 
A Fővárosi Vízművek Zrt., mint üzemeltető a 2022-2036. évi időszakra vonatkozóan szakmai javaslatot 
adott a beruházási terv tartalmára is. A javaslatot figyelembe véve összeállítottuk a 2022-2036. évi 
időszakra vonatkozó beruházási tervet. A terv a rövid (1 év), a közép (2-5 év) és a hosszú (6-15 év) távon 
megvalósítandó elképzeléseket tartalmazza az ivóvízellátó-, valamint a szennyvízelvezető rendszerekre 
elkülönítetten becsült költségekkel és műszaki indokolással. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

97/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a Fővárosi Vízművek Zrt. által Dunabogdány ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és 

rendszerére készített, a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervet azzal 
a feltétellel hagyja jóvá, hogy abban ágazatonként csak a bérleti díj éves mértékének erejéig 
szerepelhet beruházás. 

2. a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Dunabogdány ivóvízellátó, valamint 
szennyvízelvezető rendszerére készített, a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó beruházási 
terv javaslatot. 
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3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a Beruházási terv 
és kapcsolódó egyéb iratok aláírására, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz történő megküldésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: Szennyvíz közműhálózatot érintő felújítási munkák megrendelése 
 

Dr. Németh József: A GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében 2021. évi feladatként szerepel a 
Dunabogdány Vízműkutak melletti átemelő gépészeti, szerelési felújítási munkái, továbbá a 
Dunabogdány szennyvízcsatorna hálózat gravitációs aknáin helyszíni építészeti felújítás munkák 
elvégzése. Az elvégzendő feladatokat a kiküldött feladatkiírás tartalmazza. Ismerteti a munkák 
megvalósítására érkezett ajánlatokat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

98/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány Vízműkutak melletti átemelő gépészeti, szerelési felújítási munkái elvégzésére az ITB 
Technik Kft.-vel (2015 Szigetmonostor, Rézvirág köz 1.) köt szerződést 3 958 150,- Ft + ÁFA 
összegben. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

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

 
 

99/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány szennyvízcsatorna hálózat gravitációs aknáin helyszíni építészeti felújítási munkák 
elvégzésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1138 Budapest, Váci út 182.) köt szerződést 4 300 000,- 
Ft + ÁFA összegben. A munkálat az ún. gördülő-fejlesztési terv felújítási és pótlási részének eleme. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

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

 
 
6. napirendi pont: Ingatlanvásárlás iránti kérelem 
 

A 6. 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 – 18:55 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


