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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 31-én 
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
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 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. Sürgősséggel kéri napirendre tűzni zárt ülés keretében a 
Mart aszfalt beszerzés ügye témát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
sürgősségi indítvánnyal együtt. 
 

Napirendi pont: 
 

1. A német nemzetiségi tanösvény ügye 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A Bogdányi Híradó külső megjelenése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton való indulás 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Magyar Falu Program - 2022 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnyának felújítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Kerékpárút mentén lámpatestek cseréje 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Mart aszfalt beszerzés ügye 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A német nemzetiségi tanösvény ügye 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Vogel Norbert elnököt, majd megadja neki a szót. 
 
Vogel Norbert: A Képviselő-testület 2021. november 8-i ülésén ismertette a Német Nemzetiségi 
Tanösvény Dunabogdányban projektet. Az ülésen döntés született arról, miszerint szükséges 
megvizsgálni azt, hogy a dunabogdányi német nemzetiségi tanösvény táblái módosított kerettel, 
tartószerkezettel milyen formában megvalósíthatók. 
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A helyszínek pontosítása és a táblák szerkezeti kialakítása, ill. ennek financiális oldala volt még nyitott 
kérdés a projektet érintően. 
Helyszíni bejárást tartottak Torma Sarolta tervezővel, aki segítőleg állt a projekthez és készített egy 
szakmai anyagot, melyet a főépítész is rendben talált. Így kialakult a táblák pontos helye a következők 
szerint: 

- Kiscuki köz sportcsarnok felőli végén 
- Szent János tér padok között 
- Templom tér a nagy lépcső felső végénél 
- Temető előtt 
- Duna-parton 3 tábla 
- Művelődési Ház parkolórész végén 

Bemutatja az új szerkezeti kialakítást, natúr színű tartószerkezet készül fából. 
 
Schuszter Gergely: Az elkészült javaslat szerint ez a szerkezet később más jellegű táblákhoz is 
alkalmazható, pl. információs táblák esetében, csak más színezéssel, így egységes lenne a községben. 
 
Vogel Norbert: Az új szerkezeti kialakítás a hagyományt és a modernebb elképzeléseket is ötvözi. 
Ismerteti a Schilling Miklós ev.-től kapott ajánlatot, borovi fenyőből készítve br. 800.000 Ft-ról van szó, 
ehhez a telepítés még hozzájön majd. Kérése, hogy az éves 400 000 Ft összegű önkormányzati támogatás 
kerüljön megemelésre 600 000 Ft-tal. 
 
Schuszter Gergely: Az éves költségvetési támogatás kérdését kéri külön kezelni. 
 
Vogel Norbert: A projekt megvalósításához 400 000 Ft összegű hozzájárulást kér a nemzetiségi 
önkormányzat képviseletében. 
 
Schuszter Gergely: A hozzájárulás biztosítását kéri a képviselőktől. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

14/2022. (I. 31.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat támogatást nyújt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány részére a 
német nemzetiségi tanösvény projekt megvalósításához a következők szerint: 

- a támogatás összege: 400.000 Ft, 
- a támogatás célja: hozzájárulás a tanösvény táblák fa tartószerkezetének legyártatásához. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg 
fedezetének a 2022. évi költségvetésbe való betervezésére. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester 
 2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző 

Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 8 napon belül 
  2. pont esetében: a 2022. évi költségvetés elfogadásának ideje 

 
 
2. napirendi pont: A Bogdányi Híradó külső megjelenése 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kristóf Eszter felelős szerkesztőt, majd megadja neki a szót. 
 
Kristóf Eszter: Három különböző stílusban (klasszikus, modern, minimál) készültek tervek a Bogdányi 
Híradó borítótervére, a tervezés az alábbi szempontok szerint történt: 

• modernebb megjelenés, ami illeszkedik a weboldalhoz 
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o a weboldal betűtípusait követi az újság 
o a színek illeszkednek a honlap színeihez 

• szellősebb elrendezés 
o tágas fejléc 
o jól átlátható borító 

Mindegyik tervhez készült mintaoldal is a 2022. január havi lapszámot mintaként alapul véve. A 
szerkesztőség a modern verziót támogatja azzal, hogy a címer a kék sávba kerül körülvágással. 
 
Nagy Ákos: A modern verzió összhatása rendben van, a kép alatti rész (tartalomból felsorolás szöveges 
rész) nem annyira áttekinthető. Etekintetben a klasszikus verziót favorizálja. 
 
Dr. Hidas András: a modern verziót el tudja fogadni, annyi módosítást javasol, hogy a címer kerüljön 
felülre és az információs sorok pedig alulra. 
 
Schuszter Gergely: A modern verziót alapul véve készíttessük el a felvetett módosítások szerint 
borítóterveket is. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében a határozathozatalt elhalasztotta. 
 
 
3. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton való 
indulás 
 
Schuszter Gergely: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény 3. melléklet szerint 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítására 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés. felújítására 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 

A pályázati felhívással kapcsolatos részletes tájékoztatást adtunk a 2022. január 10-i ülésen. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege az a) pont esetében 40 
millió Ft, a b) és a c) pont esetében 20 millió Ft. 
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől 
függ. Dunabogdány község adóerő-képessége 26 493 Ft/fő, ennek figyelembe vételével – a pályázati 
kiírás alapján – 65 % támogatásra tud pályázatot beadni az Önkormányzat, 35 % mértékű önerő mellett. 
A TANDEM Mérnökiroda Kft. az Önkormányzat megbízásából jelenleg is dolgozik a Fácános utca 
felújítási tervén. A tervezési feladatot két szakaszra bontottuk: a 11. sz. főúttól induló első szakaszra 2021. 
évben nyert ugyanezen a pályázaton támogatást Önkormányzatunk. (Ennek megvalósítása 2022. év első 
felében várható.) Idén a 2. szakasz tekintetében lehet pályázni a c) pontban jelölt célra. Az elkészült és 
mellékelt tervezői költségbecslés alapján a Fácános utca 2. szakaszának (Csapás dűlő és a 2517 hrsz.-ú 
ingatlan közötti szakasz) tervezett felújítása 26 203 800 Ft + ÁFA (bruttó 33 278 826 Ft). 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

15/2022. (I. 31.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által közösen meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton, a c) pályázati alcélra – belterületi utak, járdák, hidak felújítása érdekében – az alábbiak 
szerint: 

 

1. Dunabogdány Község Önkormányzata a c) alcél alapján pályázatot nyújt be a 2023 
Dunabogdány, Fácános utca felújítására II. szakaszának (Csapás dűlő és a 2517 hrsz.-ú ingatlan 
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közötti szakasz) felújítására 369,0 fm hosszban. Az ingatlan címe, hrsz.-a: 2023 Dunabogdány, 
Fácános utca 752 hrsz. A projekt összköltségvetése bruttó 33 278 826 Ft, ebből az igényelt 
támogatás 20 000 000 Ft, melyhez az Önkormányzat önerőként 13.278.826 Ft-ot biztosít a 
2022. évi önkormányzati költségvetés terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és a polgármesteri 
nyilatkozat benyújtására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: 2022. február 4. 

 
 
4. napirendi pont: Magyar Falu Program – 2022. 
 

Schuszter Gergely: A Magyar Falu Programban 2022. év elején megjelent pályázati kiírások közül, az 
alábbiakban megjelölt pályázati kiírásokra kíván pályázatot benyújtani: 

• Kommunális eszközbeszerzés: A településüzemeltetési munkatársak javaslata alapján 
összeállított pályázati igény. 

• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása: a 
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező bértámogatására 
irányuló pályázati igény. 

• Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása: a Hegyalja utca járdafelújítására irányuló 
pályázati igény. 

• Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése: Itt a strand melletti játszótérre nem 
lehetséges pályázatot benyújtani, mivel nem önkormányzati tulajdonú területen van. Meglévő 
pályázati dokumentáció a sportpálya területére áll rendelkezésre. 

• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: A Polgármesteri Hivatal felújítására 
irányuló pályázati igény. A Művelődési Ház és szabadtéri színpad környezetének fejlesztésére, 
eszközbeszerzésre irányuló pályázati igény. 

• Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása: Arany J. utca, 
Petőfi S. utca, Erzsébet királyné út felső szakasz felújítása, a támogatási összeg: max. 45m Ft 
keretösszeg figyelembevételével. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

16/2022. (I. 31.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Programban 2022. év elején megjelent pályázati kiírások 
közül, az alábbiakban megjelölt pályázati kiírásokra kíván pályázatot benyújtani: 
• Kommunális eszközbeszerzés 
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 
• Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
• Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 
• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
• Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával összefüggő 
feladatok elvégzésére, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése 
érdekében történő kötelezettségvállalásokra (szakértői megbízások, tervezői megbízások stb.) és 
a szükséges eljárások lefolytatására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: folyamatos 
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5. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnyának 
felújítása 
 

Schuszter Gergely: Az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült a Magyar Falu Program 
Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése pályázaton a 2004-ben épült óvodai épületszárny 
felújítására. A kivitelezési feladatok ellátására ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A 
kivitelezői munkára öt ajánlatkérést küldtünk ki, határidőre két cégtől érkezett ajánlat, melyeket ismertet. 
Az elnyert pályázati támogatási összeg: 33 880 806 Ft. Ebből az összegből biztosítani szükséges a kötelező 
tájékoztatást (támogatói tábla) is, továbbá a műszaki ellenőri, és a tervezői, művezetői feladatokra lehet 
szerződni. 
Az ajánlatadók közül a legalacsonyabb árral számolva a projekt a támogatási összeg keretein 
megvalósítható, a fennmaradó összeg felhasználására Balogh Imréné óvodavezető-asszony jelzésére 
kérelmet nyújtunk be a régi vaskerítés felújítására, a kerítés összehangolására. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

17/2022. (I. 31.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnya felújítási munkáinak 
kivitelezésére a Gräff és Társai Bt.-vel (2023 Dunabogdány, Árpád u. 24.) köt szerződést 19 619 652 
Ft + ÁFA áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Bt.-vel kötendő vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 

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

 
 
6. napirendi pont: Kerékpárút mentén lámpatestek cseréje 
 

Schuszter Gergely: A kerékpárúton időszerűvé vált 7 db lámpatest cseréje, melyre ajánlatot kért be az 
Önkormányzat. Egy lámpatest tesztjelleggel felszerelésre került. Szükséges a meglévő oszlopok 
megemelése. A telepítés helyszíne: pékség és a strand játszótér közötti szakasz. A lámpák szállítási ideje: 
2022. március hó. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

18/2022. (I. 31.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
kerékpárút pékség és strand játszótér közötti szakaszára 7 db V-TAC 50W típusú napelemes 
közvilágítási lámpát szerez be a Merkador Kft.-től (1152 Budapest, Illyés Gy. u. 2-4.) 301 015 Ft + 
ÁFA áron. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. napirendi pont: Mart aszfalt beszerzés ügye 
 
A 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést – a zárt ülést követően – 19:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


