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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-én 
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 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Fácános utca tervezése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Cafeteria Szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

5. Bizottság létrehozása a Művelődési Ház igazgatói állására érkező pályázatok véleményezésére 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Műszaki ellenőr megbízása a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült 
épületszárnyának felújítása kapcsán 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Kerékpárút felújítása – felfestési munkálatok 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Javaslat a Művelődési Ház Dunabogdány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Helyi civil szervezetek beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. A polgármester illetményének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Németh József  jegyző 
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11. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő: Dr. Németh József  jegyző 

 

12. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

13. Telekalakítás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

15. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

16. Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Fácános utca tervezése 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Pej Kálmán ügyvezetőt, és megadja neki a szót. 
 
Pej Kálmán: A tervezési megbízás a Fácános utca útfelújítás tervezési munkáira szól, két szakaszban, 
mely együtt 878 méter. Pályaszerkezet megerősítésről van szó, nem engedélyköteles projekt, ez a tervezés 
kerete. Részletesen ismerteti és bemutatja a két szakasz terveit. 
Négy helyen végeztek pályaszerkezet feltárást: agyag – 15 cm zúzottköves rész – aszfalt egy vagy két 
rétegben 4-5 cm vastagságban. 
A 11. sz. főút és az Erzsébet királyné út közötti szakasz esetében két helyen terveznek kikerülő 
kialakítását, a Visegrád felőli oldalon süllyesztett szegéllyel, Dunabogdány felől kiemelt szegélyt javasolnak 
a vízelvezetés miatt (feljebb K szegélyt terveznek), ill. az oldalesés ennek megfelelően a falu felé eső oldal 
irányába tervezet (feljebb pedig az árok irányába surrantókkal). 
A Málna utcánál teljes pályaszerkezet cserét javasol, ugyanis itt van a legrosszabb állapotban a burkolat, 
továbbá kis szélesítés is van a terven. 
Több helyen is van kikerülőhely. A Svábhegy utcánál befelé dől az út, ezt megtartják, itt burkolt árok 
szerepel, ami út alatti átvezetéssel jut el a meglévő nyílt árokba. 
Jelenleg bakhátas az út, annak sávjában 1 méter szélességben marást javasol. 
 
Balogh Arnó: Nagyságrendileg milyen költségről beszélünk? 
 
Pej Kálmán: A tervezői költségbecslés készítés is része a tervezési munkának, ez még nem készült el, de 
bizonyosan 40 M Ft fölötti összeg. 
A második szakasz terveit ismerteti és bemutatja. Ezen a szakaszon is hasonló elvek mentén készül a terv, 
kikerülőhelyekkel, sebességkorlátozással, surrantókkal, nagyobb átmérőjű tükör kihelyezésével. 
 
Schuszter Gergely: Feladatunk megtalálni a forrást hozzá. 
 
Rácz Balázs: Indokolt lehet-e valamilyen állandó súlykorlátozás bevezetése? 
 
Pej Kálmán: Jelenleg is van, amit meg kell tartani. A dupla aszfaltréteg 1,6-szorosra növeli a teherbírást. 
 
Schuszter Gergely: Megköszöni a tervbemutatót, egyeztetett időpontban lakossági tervismertetőt is 
tartunk. 
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2. napirendi pont: A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
 
Schuszter Gergely: Összeállításra került a 2022. évi önkormányzati költségvetés első körös tervezete. A 
képviselő-testületi ismertetés és tárgyalás után február hónapban a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalja és véleményezi a javaslatot, különös tekintettel az idén 
tervezett fejlesztések, beruházások körére és azok költségeire, a rendelet megalkotására pedig egy hónap 
áll rendelkezésre. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2022. évi költségvetés kereteit, fő számait. Az összeállított munkaanyag 
szerint a költségvetési főösszeg tervezet 672 615 eFt. 
Ebben a személyi juttatások a legnagyobb rész a kiadási oldalon, ahol a tervezet már számol a központi 
minimálbér és garantált bérminimum emeléssel, valamint a kulturális-, szociális- és köznevelési terület 
központi béremeléseivel, ill. pótlék növekedésével is. Ehhez igazodva az önkormányzati és hivatali 
dolgozók vonatkozásában 15 %-os bér-, ill. illetmény emelést tartalmaz a tervezet. 
Dologi kiadások között a rezsiköltségek kb. 30 %-os emelkedésével kell kalkulálni. 
Bevételi oldalon a helyi adóbevételek tervezése a tavalyi tervhez igazítva – óvatosan – történt, idén is 
megmaradt a KKV-k esetében a helyi iparűzési adó felezése, továbbá kalkulál a tervezet ennek 
kompenzációjával is a tavalyi évhez hasonlóan (ebben a körben egyelőre sajtónyilatkozatok jelentek csak 
meg). Adóemelésre és díjemelésre nincs lehetőség továbbra sem. 
A beruházások, felújítások között valamennyi megnyert pályázati támogatással érintett tétel szerepel, így 
a Fácános utca I. üteme az önerővel együtt, a kerékpárút felújításából még fennmaradt összeg 
felhasználása, az Óvoda 2004. évben épült szárnyának felújítása, a Művelődési Ház felújítása, a strand 
vizesblokk összege. Emellett a korábbi képviselő-testületi döntésekkel elfogadott tételek is betervezésre 
kerültek: az általános iskola bővítésének tervezése, a Művelődési Ház és sportpálya öltöző vázlatterve, és 
a településterv esedékes várható összege. Végül a víziközmű felújítás, pótlás tétele is, ill. intézményi 
tételek. 
Nem szerepel a tervezetben a strand vizesblokk esetében szükséges többlet, a Bem J. utca felújítása (ami 
tavaly elmaradt), valamint a mart aszfalt beszerzés kérdése, ami még tárgyalás alatt áll. 
Szociális kiadásokra 5,1 M Ft szerepel a tervben. 
Az intézményi egyeztetések már megtörténtek, az Óvoda esetében a bérköltség egyrészt a béremelés 
miatt, másrészt a hat csoportra bővítés okán megnőtt. A Művelődési Ház esetében a rendezvények közül 
a pluszkoncertek pontot nem tartalmazza a tervezet, bevételi oldalon 3,9 M Ft a tervezett bérleti díjakból. 
A Polgármesteri Hivatal esetében számítógép cserére van szükség. 
 
Schuszter Gergely: Kiemeli a bérrendezést saját erőből a köztisztviselők esetében, ez már a második 
ilyen javaslat, részben a minimálbér emelés okozta bérfeszültségek korrigálására is. Az áram és a gáz 
esetében a rezsicsökkentés az önkormányzati intézményi körre nem terjed ki, itt a világpiaci árak 
elszabadulása miatt komoly növekedéssel kell számolni. Jelentős összegeket fordít az Önkormányzat 
tervezésre, a településterv készítése kötelező, a többi saját döntésből jön. A beadott pályázatok esetében 
március végére várhatóan kapunk értesítést azok elbírálásáról. A tartalék 50 M Ft. Az iparűzési adó felezés 
miatti kompenzációra idén még nem jelent meg jogszabály. A beruházások, felújítások esetében május-
júniusban újra tervezés, áttekintés szükséges, az első félévben a tavalyi évről áthozott, már elnyert 
pályázati támogatások felhasználása történik. Ingatlaneladással nem számolunk. A helyi adóbevételek 
tervezése óvatos. 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a 2021. évi tényleges adóbevételek összegét: iparűzési adó 102,6 M Ft, 
építményadó 30,5 M Ft, idegenforgalmi adó 1,3 M Ft. Ehhez képest a 2022. évi terv összesen 122,2 M 
Ft. 
 
Dr. Hidas András: Megfontolásra javasolja a Művelődési Ház vezetője által összeállított rendezvényekre 
a finanszírozás biztosítását. Javasolná, hogy egy nagykoncertre előző évben már tegyen félre keretet az 
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Önkormányzat. Így már januárban meg lehet szervezni és leszerződni a fellépővel. Emellett akár az 
intézmény, akár a FAKULT Egyesület pályázhat is, és ha kap pályázati támogatást, akkor tulajdonképpen 
ez a keret egészben vagy részben felszabadul. 
 
Schuszter Gergely: Ez megfontolás, mérlegelés kérdése. a Művelődési Ház vezetőjétől minden év 
november 30-ig várunk tervet, koncepciót, ezt nem kaptuk meg. Ez alapján lehetne számolni. A tartalék 
nagy részét nem biztos, hogy ilyen célra fordítaná. 
 
Dr. Hidas András: A civil pályázati keretre mekkora összeg van tervezve? 
 
Dr. Németh József: A civil szervezetek támogatására 4500 e Ft szerepel, de ez még kidolgozás alatt áll, 
a bizottsági ülésen részletesen tudunk erről tárgyalni. 
 
Schuszter Gergely: A következő körben tehát bizottsági tárgyalás következik, a március 7-i képviselő-
testületi ülésen pedig elfogadás. 
 
 
3. napirendi pont: Cafeteria Szabályzat jóváhagyása 
 
Dr. Németh József: 2022. évben a köztisztviselők kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft a tavalyi évhez 
hasonlóan, az igénybe vehető szolgáltatások pedig a Széchenyi Pihenőkártya, ugyanis a kedvezményes 
adózású körben csak ez maradt. 
Az intézmények esetében is erre tekintettel csak SZÉP-kártya igényelhető 2022. évben, évi 72.000,- Ft 
(havi 6.000,- Ft) értékben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

19/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2022. 
évi Cafeteria Szabályzatokat. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos, ill. a 2022. évi költségvetés elfogadásának ideje 

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

Dr. Németh József: A Pest Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte a képviselő-
testületek működésének részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatoknak a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44- 
§-a szerinti rendkívüli testületi ülés kötelező összehívásával kapcsolatos szabályozását. Az Mötv. 44. §-a 
taxatíve rögzíti az indítványozói kört, mely szabályozásban egyrészt a nemzetiségi önkormányzat testülete 
nem szerepel, az Mötv. hivatkozott kógens rendelkezésétől való eltérésre, az indítványozói kör bővítésére 
a jogszabály pedig nem ad felhatalmazást; másrészről az SZMSZ nem tartalmazza a kormányhivatal 
vezetőjét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

20/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja által PE/030/00284-1/2022. számon a Képviselő-testület és szervei 
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) 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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) 

önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. napirendi pont: Bizottság létrehozása a Művelődési Ház igazgatói állására érkező pályázatok 
véleményezésére 
 

Schuszter Gergely: A Képviselő-testület 1/2022. (I. 10.) önkormányzati határozatával a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. 
§ (3) bekezdése, és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 
alapján pályázatot írt ki a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére. Az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a 
pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - 
a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja 
meg. Ismerteti javaslatát a bizottság összetételére: Dr. Hidas András NOKS elnök, Nagy Ákos képviselő, 
Horváth Imréné, Gutbrod Gizella korábbi vezetők, és a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei 
Igazgatósága részéről delegált közművelődési szakember. 
 
Dr. Hidas András: Nincs ellenvetése a javaslattal, de megfordult a fejében a nemzetiségi önkormányzat, 
ill. a civil szervezetek valamilyen szintű bevonása. 
 
Dr. Németh József: A nemzetiségi önkormányzat nincs kizárva, de nem előírás, mivel nem nemzetiségi 
az intézmény. 
 
Schuszter Gergely: A bizottság célja az, hogy véleményezzen, a döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

21/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház, Dunabogdány 
intézmény igazgatói állására érkező pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot 
kéri fel: 

Elnök: dr. Hidas András 
Tagok: - Nagy Ákos 

- Gutbrod Gizella 
- Horváth Imréné  
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- Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága részéről delegált közművelődési 
szakember 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
6. napirendi pont: Műszaki ellenőr megbízása a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben 
épült épületszárnyának felújítása kapcsán 
 

Schuszter Gergely: Az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült az MFP-ÖTIK/2021. 
kódszámú (Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése) pályázaton a 
2004-ben épült óvodai szárny felújítására. A kivitelezéshez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok 
ellátására ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

22/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a  
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnyának felújításához 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására Kállainé Aszalós Anikó ev.-vel (2023 
Dunabogdány, Ág u. 5.) köt szerződést 400 000 Ft (alanyi adómentes) áron, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert a műszaki ellenőrrel kötendő szerződés megkötésére. 
A megbízási díj fedezete az MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati támogatásból rendelkezésre áll. 
 

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

 
 
7. napirendi pont: Kerékpárút felújítása – felfestési munkálatok 
 

Schuszter Gergely: A kerékpárút felújítás pályázati támogatásból fennmaradt összeg felhasználására 
javaslata utánvilágítós felfestés, illetve kétoldali murvázás megvalósítása. Ismerteti az ajánlatokat. 
 
Dr. Hidas András: örül a murvázásnak, a felfestés esetében a középső vonal esetében elegendő a sima 
festés meglátása szerint, ill. a kereszteződésekben fontos a piktogram esetében, hogy visszaverje a fényt. 
 
Schuszter Gergely: Mivel külterületi szakaszról beszélünk, fontosnak tartja a középvonal esetében az 
utánvilágítós technológiájú megvalósítást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

23/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Dunamenti kistérségi kerékpárút felújítására elnyert pályázati támogatás fennmaradt 
részét (3 039 385 Ft) a következő munkálatok elvégzésére fordítja: 

1. felfestési munkálatok elvégzése utánvilágítós technikával (középen haladó terelővonalak, 
kereszteződések átvezetésének jelzései, kerékpár piktogramok), melynek elvégzésével a Kiszi-
Kő Plusz Kft.-t (2529 Annavölgy, Fő tér 1.) bízza meg 1 417 323 Ft + ÁFA összegben;  

2. kétoldali murvázás: 
- osztályozatlan murva beszerzése a K+D Építőanyag Kft.-től (2023 Dunabogdány, 

Váradok dűlő 0171 hrsz.) 575 598 Ft + ÁFA összegben; 
- murva elterítése 400.295 Ft + ÁFA erejéig, melynek elvégzését a Danubia Kert Kft.-
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től rendeli meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. napirendi pont: Javaslat a Művelődési Ház Dunabogdány Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
 

Dr. Németh József: Az Állami Számvevőszék 2021. II. félévi ellenőrzési terve alapján végezte el „Az 
önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 
monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést, melynek során észrevételt tett. Az intézmény 2021. évben 
hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta az intézmény szervezeti ábráját, valamint 
nem tartalmazta az ellátandó kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket. 
Fentiek alapján az SZMSZ kiegészítése szükséges, mely a fenntartó hatáskörébe tartozik 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

24/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról 
 

Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat 2021. évben 15 helyi szervezet részére 
nyújtott támogatást összesen 3 630 e Ft összegben. Határidőre minden támogatást igénybe vevő civil 
szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

25/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil 
szervezetek által – a részükre nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
benyújtott beszámolókat tudomásul veszi. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10. napirendi pont: A polgármester illetményének megállapítása 
 

Dr. Németh József: Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi 
CXLVIII. törvény 26. §-a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. §-át, mely a polgármesterek díjazására és költségtérítésére vonatkozik. 
Ezen módosított jogszabályi rendelkezések alapján Dunabogdány Község polgármesterének havi 
illetménye 2022. január 1-től 780 000 Ft, költségtérítése pedig 117 000 Ft.  
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármesterre is alkalmazni kell a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, melyek 
az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. 
Ugyan a polgármesteri illetmény mértéke jogszabályon alapul, attól eltérni nem lehet, a képviselő-
testületnek azonban – mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának – formálisan is (határozattal) döntést kell 
hoznia ebben a tárgyban. 
 
2022. január 14-én jelent meg a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének 
ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 
14.) Korm. rendelet, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési 
önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének 
ellentételezése érdekében. Dunabogdány község esetében a támogatás összege: 3 610 011 Ft, mely az 
illetmény és költségtérítés emelkedés járulékokkal növelt összege. 
 
Schuszter Gergely: Bejelenti, hogy a polgármester illetményének megállapítása tárgyú határozati javaslat 
szavazásában személyes érintettsége okán nem vesz részt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

26/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján 2022. január 1. napjától 
Schuszter Gergely polgármester illetménye 780 000 Ft / hó összeg, költségtérítése 117 000 Ft / hó 
összeg, idegennyelv-tudási pótlék 38 650 Ft / hó összeg. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságának értesítésére: a döntést követő 5 
napon belül 

 
 
11. 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 2022. évi szabadságomnak 4/5-öd részét 
(31 nap) a melléklet szerint ütemezem, a szabadság fennmaradó részét eseti jelleggel a szükségessége 
felmerülésekor veszem igénybe. 
Bejelenti, hogy a polgármester illetményének megállapítása tárgyú határozati javaslat szavazásában 
személyes érintettsége okán nem vesz részt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

27/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuszter Gergely polgármester 
2022. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 

2. A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket tegye meg. 
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Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos



Melléklet 
a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve 

 
 
 
január ….-tól ….-ig __ nap 

február 21-tól 25-ig 5 nap 

március ….-tól ….:-ig __ nap 

április ….-tól ….-ig __ nap 

május ….-től ….-ig ____ nap 

június 7-től 10-ig 4 nap 

július ……-től …..-ig ____ nap 

augusztus 8-tól 19-ig 10 nap 

szeptember ….-tól ….:-ig __ nap 

október 24-től 28-ig 5 nap 

november….-tól ….:-ig __ nap 

december 21-tól 30-ig 7 nap 

 
 
Dunabogdány, 2022. február 14. 
 
 
 
12. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

28/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Ág utca 3037/1 hrsz. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-os 
földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-22/028. – 
(készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 3019 hrsz.-ú kivett közút 
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 8 napon belül 

 
 

29/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Duna köz 986 hrsz. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-os 
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földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-22/049. – 
(készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 983/2 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 8 napon belül 

 
 

30/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Szőlő u. 40. (350/2 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-os 
földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-21/1842. 
– (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 336 hrsz.-ú kivett közterület 
ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői 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 8 napon belül 

 
 
13. napirendi pont: Telekalakítás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmeket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
jóváhagyja a Dunabogdány, 2559 és 2683/3 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításának változási vázrajzát 
és a kapcsolódó megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
 

32/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
jóváhagyja a Dunabogdány, Fácános utcában lévő 2543/2, 2544/2, 2544/5 hrsz.-ú ingatlanok 
telekalakításának változási vázrajzát és a kapcsolódó megállapodást, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
14. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
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A felmerült témák az egyes napirendek keretében előterjesztésre kerültek. 
 
 
15. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Bogdányi Híradó külső megjelenése 
 
Dr. Németh József: A borítóterv korrigált változata kapcsán kialakult egy többségi álláspont, ez alapján 
készülne a Bogdányi Híradó a jövőben: címer felül, tartalomjegyzék két oszlopos szedéssel. A Bogdányi 
Híradó a márciusi lapszámtól kezdve így már megújult címlappal és hozzá kapcsolódóan megújult belső 
oldalakkal, 8 oldalon színes nyomással jelenne meg matt 70 grammos papírra. Erre kértünk ajánlatot, 
tördelés és nyomtatás elvégzésére. Sajnos a papír piaci árak is elszabadulóban vannak. Az emelkedés kb. 
30 eFt havonta a tavalyi szerződött árhoz viszonyítva, de idén több színes oldal lesz. 
 
Dr. Hidas András: A címlappal kapcsolatban jelzi, hogy szélesebb körű véleményezést tartana 
szükségesnek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

33/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
kiadásában megjelenő Bogdányi Híradó címlapjának külső megjelenését a 2022. márciusi számtól a 
mellékelt borítóterv szerint határozza meg: 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

34/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
2022. március havi lapszámtól kezdődően a Bogdányi Híradó 2022. év lapszámai tördelési (nyomdai 
előkészítő) munkáinak elvégzésére és havi 1400 példányban történő nyomdai előállítására a Spori 
Print Vincze Kft.-vel (2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.) köt szerződést 119 Ft + 5 % ÁFA / db 
(összesen: 166 600 Ft + 5 % ÁFA / lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
b) Tanuszoda használatba adási szerződés hosszabbítása 
 

Schuszter Gergely: Az eddigi működés meghosszabbításáról szól a javaslat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

35/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és 
a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. között a Tanuszoda használatba adása 
tárgyában 2006. december 7-én létrejött szerződést 2024. december 31. napjáig meghosszabbítja. 

 



 14 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Gépjármű beszerzés kérdése 
 

Schuszter Gergely: A településüzemeltetésen dolgozók részére szükséges lenne egy gépjármű csere, a 
meglévő Peugeot már nem biztonságos, ezért használt Pickup típusú gépjármű vásárlására lenne szükség. 
 
Rácz Balázs: Használt autó vásárlásnál bele lehet szaladni olyan évjáratba vagy típusba, amivel csak a 
gond van és költséges a fenntartása. Ezért olyan típust és évjáratot javasol, amit egy szerelő 
megbízhatónak tart, akár előzetesen vizsgáltassuk is át. A nyári munkákhoz különösen is hasznos lenne, 
ezért támogatja a vásárlást. 
 
Dr. Hidas András: Egyetért a teljes körű átvizsgálással, állapotfelméréssel. 
 
Balogh Arnó: Mennyire sürgető ez a beszerzés? Esetleg pályázati lehetőséget lehetne-e keresni. 
 
Schuszter Gergely: A gépjármű Héder Tamás idején került beszerzésre, amivel a fűkaszáláshoz 
szükséges eszközöket szállították. Műszaki állapota miatt indokolt a csere. 
 
Spanisberger Anna: Dízelt nem javasol falun belüli használatra. 
 
Schuszter Gergely: A kiosztott használt autók listája az árfekvést mutatja, első körben – az ajánlatok 
fényében – egy keret biztosítását indítványozza 3-4 M Ft közötti összeggel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

36/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges használt gépjármű vásárlás céljára 4 000 eFt 
keretösszeget biztosít a 2022. évi önkormányzati költségvetésben, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a keretösszegen belül a megfelelő gépjármű kiválasztására és annak megvásárlására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16. napirendi pont: Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
 
A 16. 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 – 20:00 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


