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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 21-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 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. 
Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősséggel kéri felvenni a Szociális célú tüzelőanyag feldolgozása és 
szállítása tárgyú, valamint zárt ülésen a Lakásbérlet iránti kérelem napirendet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
sürgősségi indítványokkal együtt. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Szociális célú tüzelőanyag feldolgozása és szállítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Lakásbérlet iránti kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási 
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzatának a járművek közlekedésének helyi 
közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 
szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) közútkezelői 
hozzájáruláshoz köti a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek 
súlykorlátozással érintett helyi közútra történő behajtását. 
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A Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a behajtási engedély kiadásáért a jármű üzemben 
tartójának (tulajdonosának) az Önkormányzat javára a rendelet 2. számú mellékletében megállapított 
útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. 
A Pest Megyei Kormányhivatal a fenti előírások vizsgálata alapján törvényességi felhívással élt 
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, a Kúria Önkormányzati Tanácsa 
Köf.5.014/2012/8. számú határozatában foglaltakra hivatkozva, miszerint az önkormányzatnak nincs 
törvényi felhatalmazása úthasználati díj megállapítására, így az önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) rendelkezéseivel ellentétesen alkotta meg a vonatkozó 
rendeletét. 
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5.014/2012/8. számú határozata 3. pontjában ugyanakkor 
megállapította azt is, hogy a törvényi keretek között az önkormányzat engedélyhez kötheti a helyi közút 
fenntartása és üzemeltetése körében a közút használatát. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. felhatalmazása alapján kiadott, a meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM 
rendelet a hatálya alá tartozó járművek esetén kötelezően előírja a közútkezelői hozzájárulás beszerzését, ezekben az 
esetekben a miniszteri rendelet előírja a díjfizetési kötelezettségeket és meghatározza fizetendő díjak mértékét is (eljárási 
díj, túlsúly,- túlméretdíj).  
A Pest Megyei Kormányhivatal felhívásának eleget téve az előterjesztéssel javaslatot tartalmaz a Rendelet 
8. §-ának, továbbá a díjfizetéshez kapcsolódó szabályozást tartalmazó 11. § (2)-(3) bekezdésének, 12. §-
ának, 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezésével a törvénysértés megszüntetésére. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

112/2021. (X. 21.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja által PE/030/01164-1/2021. számon a járművek közlekedésének helyi 
közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban tett 
törvényességi felhívást tudomásul veszi; 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy erről a Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására: azonnal 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) 
önkormányzati rendeletét a járművek közlekedésének helyi közutakon történő 

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 
10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
2. napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Dr. Németh József: A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat feladatellátási szerződést 
kötött a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal. 
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A feladatok maradéktalan ellátásához szükséges, hogy azok az önkormányzati rendeletek, melyekben 
meghatározott magatartás, tevékenység szabályozva van, ott a hatályban lévő központi jogszabályok 
rendelkezéseit figyelembe véve az intézkedési jogosultságot megadja a Képviselő-testület a Rendészetnek. 
Ismerteti a rendelettervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 25.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. 
(XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Dr. Németh József: A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi 
XXXIX. törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tktv.) és 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.) 
is érintette. 
A Tktv. és az Étv. módosítása eredményeként az önkormányzat településkép-érvényesítési eszközei és a 
településképi eljárások tekintetében, ami korábban polgármesteri hatáskörű döntés volt, az 2021. július 1-
től az önkormányzat hatáskörébe került át. A Tktv. 16/C. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (2) 
bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskör módosításról a képviselő-testület 2021. október 31-ig gondoskodik.” Erre 
vonatkozóan a Tktv. rendelkezik arról, hogy ezek az önkormányzati hatósági hatáskörök a településkép 
védelmi rendeletben ruházhatók át. Ezzel kapcsolatban a Miniszterelnökség illetékes főosztályától kapott 
tájékoztatás szerint, ha a képviselő-testület továbbra is a polgármesteri hatáskörgyakorlást támogatja, 
akkor az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az SZMSZ-t kell módosítania, és ebben kell 
rendelkezni a településképi egyedi hatásköröknek a polgármesterre átruházásáról. Ennek 2021. október 
31-ig való teljesítésével a Tktv. 16/C. § (2) bekezdése megvalósul. 
A Tktv. 8/A. §-a rögzíti, hogy a képviselő-testület a hatósági hatásköröket a településképi rendeletében 
ruházhatja át. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáig – melyhez 
jogszabályi előírás alapján véleményezési eljárás lefolytatása szükséges – a jogszabályi határidők betartása, 
valamint az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) pontjának történő megfelelés érdekében szükséges az SZMSZ 
módosítása, és a hatáskör gyakorlására vonatkozó melléklet vonatkozásában a polgármesterre átruházott 
hatáskörben ellátott feladatok kiegészítése. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 25.) 
önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag feldolgozása és szállítása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Maurer Tamást. A szociális célú tűzifa esetében tájékoztatást ad arról, hogy 
a Pilisi Parkerdő Zrt. 5-6 méter hosszú szálakban szállítja a fát a Ma-Fa 17 Kft. telephelyére, ahol 
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elvégezteti és kifizeti a Kft. útján a tűzifa méteres nagyságúra történő darabolását. Ezzel összefüggésben 
felmerült, hogy az Önkormányzat vállalja be a további darabolást és hasítást, 25 cm-es méretre. 
 
Maurer Tamás: Nyilatkozik, hogy el tudja végezni a tűzifa hasítását, az erre és a 106 m3 mennyiség 
címekre történő kiszállításra vonatkozó ajánlatát írásban megküldi. 
 
Dr. Hidas András: Jó gondolat, támogatni tudja. Kérdése, hogy a darabolás és hasítás késlelteti-e a 
kiszállítást? 
 
Maurer Tamás: Kellő idő áll még rendelkezésre, így a karácsonyig történő kiszállítás teljesíthető ebben 
az esetben is. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

113/2021. (X. 21.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat a szociális tűzifa juttatás esetében többletköltséget biztosítson a tűzifa hasított 
állapotban történő kiszállításához. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: Lakásbérlet iránti kérelem 
 

Az 5. 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 – 18:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


