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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 7-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. Kéri zárt ülésre felvenni sürgősségi indítványként a Mart 
aszfalt beszerzése témát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a 
kiegészítéssel együtt. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeire vonatkozó terve 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Véleménykérés intézményi átszervezésről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Pályázat kiírása a civil szervezetek 2022. évi támogatására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A TOP+ pályázatokhoz szükséges megalapozó tanulmány megrendelése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

10. A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
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11. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

12. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Dr. Németh József  jegyző, HVI vezető 

 

13. Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

14. Mart aszfalt beszerzése 
ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 
 
1. napirendi pont: Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve 
 

Dr. Németh József: Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi 
önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az ún. Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. 
Az abban foglaltak megfelelnek a 2022. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és 
mellékletei így kerültek előkészítésre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf


37/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzata – összhangban a 2022. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a 2023. – 2025. évi, azaz középtávú 
gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a 
kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását. 
Dunabogdány Község Önkormányzata 2023. – 2025. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 

 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA 

MINDÖSSZESEN 
 

   

Saját bevételek 

Rovat megnevezése 
Rovat-

szám 

saját 

bevételek 

2023. 

saját 

bevételek 

2024. 

saját 

bevételek 

2025. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének 

minősül 
       

1. a helyi adóból származó bevétel, B3 121300 121300 121300 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 

és hasznosításából származó bevétel, 
B5    

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, B5       

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel, 
B5       

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, B3 900 900 900 

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. B6-B7       

ÖSSZESEN:  122200 122200 122200 
 

3. Dunabogdány Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: 
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ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA 

MINDÖSSZESEN 
 

   

Fizetési kötelezettségek 

Rovat megnevezése 
Rovat-
szám 2023. évi 

előirányzat 

2024. évi 

előirányzat 

2025. évi 

előirányzat 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása, 
K9111 2112   

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír 
 

   

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 
 

   
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, 

és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 
    

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig,  

 
   

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 
    

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 

Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 
    

ÖSSZESEN: K9 2112   
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester, dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

 



2. napirendi pont: A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása 
 
Schuszter Gergely: Ismertette a végleges költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét, 
mely 679 738,243 e Ft. A Tartalék 55 736, 835 eFt összegű általános tartalékból áll. Összességében óvatos 
és takarékos költségvetés, mely biztosítja a fejlesztések megvalósítását. Időközben megjelent a helyi 
iparűzési adó felezés miatt az önkormányzatok 2022. évi kompenzációjáról szóló Korm. rendelet is. 
Óvatos tervezés jellemzi a költségvetést, melyhez fegyelmezett gazdálkodásnak kell kapcsolódnia. 
 
Dr. Németh József: A benyújtott költségvetést az ismertetett bevételi és kiadási főösszeggel javasoljuk 
elfogadásra, a mai ülésre elkészült valamennyi kötelező melléklet, így a mérleg és az előirányzat-
felhasználási ütemterv is intézményekre lebontva és Önkormányzat összesen bontásban. Elkészült 
továbbá a rendelet szöveges része is. 

 
Pásztor Andrea: Ismerteti a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén 
tárgyaltakat és a Bizottság véleményét, állásfoglalását. A Bizottság az 1/2022. (II. 24.) PTKB határozattal 
a 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen részletekbe 
menően tárgyalták a 2022. évi fejlesztések és beruházások tételeit. 
 
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 2/2022. (III. 10.) 

önkormányzati rendeletét a 2022. évi önkormányzati költségvetésről. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározása 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Balogh Imréné óvodavezetőt, majd megadja a szót. 
 
Balogh Imréné: Ismerteti az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A 
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az 
érintett szülőket. Ismerteti továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva tartás 
javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg. 
A hat csoportszobával a maximum csoportlétszám 23 fő, ez ideális, a következő év is ehhez hasonlóan 
várható. 
Tájékoztatást ad arról, hogy 21 gyermek megy általános iskolába szeptembertől. Sokan maradnak még 
egy évet óvodában (15 gyermek), már ősszel dönteni kell arról, hogy mehet-e iskolába majd, de még van 
utána 8 hónap, ami alatt sokat fejlődhet a gyermek. 
 
Schuszter Gergely: A bogdányi gyermekek másfél osztálynyi létszámot adtak eddig az iskolába, így 
évfolyamonként két osztály indulhatott, ezzel is számoltunk a jövőt érintően is. 
 
Balogh Imréné: A következő tanévre már újra számolhatunk a másfél osztálynyi iskolába menő 
bogdányi gyermekkel. 
Az ukrán-orosz háborús helyzet kapcsán a várható menekültek közül az óvodáskorúak részére tudnak 
szükség esetén óvodai ellátást, nevelést biztosítani. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
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38/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány 
Község Önkormányzata által fenntartott Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézmény 
2022/2023. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvodai felvétel időpontja: 2022. április 25 – 28. (hétfőtől-csütörtökig) 8:00 – 12.00 óráig 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző, Balogh Imréné óvodavezető 
Határidő: 2022. március 25. 
 
 
39/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Óvoda nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti 55 óra, 
az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az Óvoda nyári 
zárva tartását 2022. július 25-től augusztus 19-ig, téli zárva tartását 2022. december 27-től 30-ig 
határozza meg. 
A téli zárva tartás igényfelmérés eredménye szerint lesz: amennyiben az Óvoda összlétszámának 
10 %-a jelentkezik az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés esetén zárva tart. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt 
értesítsen. 

 

Felelős: Balogh Imréné óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
Schuszter Gergely: Ügyrendi javaslatot tesz a napirendek tárgyalási sorrendjének módosítására, kéri a meghívó szerinti 
5-10. napirendek tárgyalásának előre vételét. 
A Képviselő-testület az ügyrendi indítványt egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. napirendi pont: Pályázat kiírása a civil szervezetek 2022. évi támogatására 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a pályázati kiírást, a benyújtási határidőt és a lebonyolítás eljárásrendjét, 
pályázati keretösszeg 3 500 000 Ft. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

40/2022. (III. 7.) 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 2020. évi támogatására, a határozat 
mellékletét képező tartalommal. 

2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (3.500.000,- Ft összeget) a 2022. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 2/2022. (III. 10.) 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 
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5. napirendi pont: A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a 2022. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ezt és a 
2022. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve figyelembe vételével 
összeállított közbeszerzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

41/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § alapján „Dunabogdány Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési 
tervét” – a 2022. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve – a 
határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község 
honlapján, továbbá az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje 
figyelemmel. 

 

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



Dunabogdány Község Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Dunabogdány Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 76. 
Képviseletre jogosult: Schuszter Gergely polgármester 
 

  A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

Irányadó eljárásrend, 
tervezett eljárási típus 

Az eljárás megindításának, illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának tervezett időpontja 
 

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott 
közbeszerzéssel összefüggésben 
előzetes összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés      

-    

 II. Építési beruházás    

-    

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

-    

IV. Építési koncesszió    

-    

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

   

-    

 

 
A 2022. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 41/2022. (III. 7.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 



6. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
 

Dr. Németh József: A nyári időszakban: 2022. augusztus 8-tól augusztus 19-ig (10 munkanap), a téli 
időszakban: 2022. december 21-től december 31-ig (7 munkanap) javasoljuk igazgatási szünet elrendelését 
a Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés 
és ügyfélfogadás érdekében. 
 

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

42/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2022. augusztus 8-tól augusztus 19-ig, 
valamint 2022. december 21-től december 31-ig. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: az intézkedések megtételére: 2022. július 8. és 2022. november 21. 

 
 
7. napirendi pont: A TOP+ pályázatokhoz szükséges megalapozó tanulmány megrendelése 
 

Schuszter Gergely: Önkormányzatunk pályázatot kíván beadni a TOP Plusz pályázati felhívásokra, ezek 
a következők: 

- belterületi utak felújítása 
- óvodai tornaszoba felújítása 
- sportcsarnok és tanuszoda energetikai korszerűsítése 
- sporttelep komplex fejlesztése. 

Természetesen ezen pályázatok beadásáról képviselő-testületi döntés szükséges. Jelenleg a pályázati 
dokumentációk előkészítése zajlik. A TOP Plusz pályázatok mindegyikénél kérnek egy megalapozó 
tanulmányt, amelynek funkciója, hogy a támogatási kérelem szakmai értékeléséhez biztosítsa az alapvető 
információkat. A tanulmányt meghatározott formai és szakmai tartalom szerint szükséges elkészíteni. 
Ennek költsége, amennyiben támogatást kap a pályázat, elszámolható lesz. 
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. 
 
Dr. Hidas András: A Képviselő-testületnek el kell-e ezeket a tanulmányokat is fogadnia? 
 
Schuszter Gergely: Ezek a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció részei, elkészültük után ki fogjuk 
küldeni a képviselők részére. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

43/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány, 
TOP+ pályázati dokumentációkhoz szükséges megalapozó tanulmány elkészítését az 
EuroRaptor Kft.-től (1143 Budapest, Stefánia út 71.) rendeli meg, összesen 1 000 000 Ft + ÁFA 
vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő szerződés megkötésére. 
 

2. A vállalási ár nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás terhére elszámolható. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: szerződéskötésre: a döntést követő 8 napon belül 
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8. napirendi pont: A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnyának 
felújítása 
 

Schuszter Gergely: A régi óvodaépület leghátsó csoportszobájában van egy nyílászáró fal 
tulajdonképpen, ez az alapkiírásban nem szerepelt, de szükségesnek látszik a felújítás, ill. csere itt is. A 
pályázati támogatási keretben maradt még puffer, tehát önerőt nem kell hozzátenni. 
 
Dr. Hidas András: Elszámolható lesz a pótmunka? 
 
Schuszter Gergely: Igen. 
 
Rácz Balázs: A részletes árajánlatot szeretné majd áttekinteni. 
 
Schuszter Gergely: Rendben. Egyébként a felújítás csoportról csoportra haladva történik, az aktuális 
csoport pedig a munkálatok ideje alatt a tornaszobában kap helyet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

44/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárny felújítása során 
felmerült pótmunkák tárgyában a Gräff és Társa Bt.-vel (2000 Szentendre, Kondor B. u. 17. fszt. 
5.) kötendő megállapodást 4.253.348,- Ft + ÁFA összegben. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő megállapodás 
megkötésére. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9. napirendi pont: A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén 
 

Schuszter Gergely: Az EuroVelo 6 kerékpárút híd tervező cégének tervezési szerződésében – melyet a 
NIF Zrt.-vel kötött – a teljesítéshez szükséges a településrendezési eszközök módosításának megtétele is. 
Ezzel számunkra nem keletkezik kötelezettség. A szerkezeti tervben, ill. a HÉSZ-ben közép- és 
hosszútávú lehetőségek vannak rögzítve, azok megvalósítása több más feltételtől, engedélytől függően 
történhet. Tehát önkormányzati oldalról a tervezett hídhelyről egyelőre csak feltételes módban lehet 
beszélni továbbra is, és ameddig a vízbázis kiváltáshoz, közmű gerincvezeték cseréhez kapcsolódóan 
megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, ill. azok megépítésének forrása nem biztosított, addig ez így 
is marad. 
 
Dr. Hidas András: Ha ezt a Képviselő-testület majd elfogadja, akkor onnantól ez lesz a szerkezeti 
tervben, HÉSZ-ben, az véleménye szerint nem provizórikus, onnantól kezdve ezek a szabályok, rajzok 
érvényesek. 
 
Dr. Németh József: Most a folyamat elején vagyunk, a döntési javaslat a tervezési folyamat elindításáról 
szól. Ez tárgyalásos eljárás esetén is több hónapot vesz igénybe. Az eljárás során több egyeztetés, tárgyalás 
lesz, véleményezés, melyeket követően újra visszakerül a kérdés a Képviselő-testület elé. A döntés tehát 
mindig a Képviselő-testület kezében lesz. 
A jelenlegi HÉSZ-en egyébként a kerékpárót szerepel, egészen a visegrádi településhatárig, mit egy távlati 
kerékpárót-nyomvonal. Ehhez hasonlóan szerepelhet a hídhely is, mint egy távlati nyomvonal. Ahhoz, 
hogy ez valóság legyen, ahhoz több más dolog is szükséges, így a víziközmű kiváltás. 
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Balogh Arnó: Jól érti, hogy ha ez nem történik meg, akkor a jövőbeni esély a hídra nem marad? 
 
Schuszter Gergely: Egyrészt, másrészt pedig a tervezési munka szakad félbe. Ki kell emelni, hogy az 
építési engedélyezés tárgyát képező gyalogos-kerékpáros Duna híd és a kapcsolódó létesítmények építése, 
kivitelezése csak – az Önkormányzat ezirányú döntése alapján – a szükséges víziközmű kiváltások 
kiépülése, üzembe helyezése és az ezekhez kapcsolódó vízjogi engedélyeztetési eljárások lezárultát 
követően valósulhat meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

45/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. az Önkormányzat a településrendezési eszközök részmódosítását kezdeményezi az EuroVelo 6 

kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi között tervezett új 
gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakasz kapcsán. Az 
eljárás típusa: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás. 

2. az 1. pont szerinti településrendezési eszközök részmódosítása elkészítésének elvégzésére a 
Völgyzugoly Műhely Kft.-t (1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5.) bízza meg, 
költségviselő a Speciálterv Építészmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 81.). 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 

a) Biztosítási ügynöki megbízás megújítása 
 
Dr. Németh József: Hosszú évek óta van együttműködés a társasággal, az önkormányzat biztosítási 
ügyeiben. Három éves időszak után kérik a megújítást. Bármilyen biztosítási esemény érvényesítése rajtuk 
keresztül történik, ill. rendszeres időközönként megversenyeztetik az önkormányzat vagyon-és 
felelősségbiztosításait. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

46/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 

Önkormányzat és az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft. (1181 

Budapest Kemény Zsigmond u. 1.) közötti megbízási szerződést, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 

Határidő: a döntést követő 8 napon belül 

 
b) Segítségnyújtás az Ukrajnából érkező és a háború elől menekülők számára 
 
Schuszter Gergely: Volt már egy rendkívüli ülési egyeztetés a kérdésben. A segítségnyújtás két irányban 
történik az ott lefektetett elvek alapján. 
Tiszabogdány jó 300 km-re van a magyar határtól, az élő kapcsolatot nyelvi nehézségek akadályozzák. A 
megkeresésünkre az ottani polgármestertől kaptunk egy tájékoztatást arról, hogy mire lenne szükségük. 
Tiszabogdány számára adománygyűjtés keretében: matrac, ágynemű, gyógyszer, kötszer, edény stb. 
gyűjtése történik. 
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A Ráti Gyermekotthon – mely 15 km-re van a határtól – vezetőjével tudott beszélni, aki tájékoztatást 
adott, hogy belső ukrajnai területekről befogadnak menekülőket, és próbálja őket elszállásolni. 
Kárpátalján egyelőre nyugalom van. Esetükben a pénzbeli támogatás ennek okán jól használható a 
menekültek ellátásához. Ezen kívül pedig, amennyiben az otthonból is menekülni lennének majd 
kénytelenek, háttérként állhat településünk, ahol az otthon lakói – kb. 40 fő – számára szükséges lehet 
helyet biztosítani. 
 
Katasztrófavédelem részéről megkeresés befogadás ügyében nem érkezett. 
 
A Gyermeküdülő a Budapest Főváros VI. Kerület Önkormányzatának tulajdona, a pénzügyi vezetővel 
telefonon egyeztetett, aki elmondta, hogy számolnak az itteni férőhelyekkel a jövőben. Jelezte a fenntartó 
felé, hogy kérjük az együttműködést, hogy az óvodai, iskolai ellátás kellő időben előkészíthető legyen. 
Orvosi felügyeletet, közreműködést kérni fognak, a tájékoztatás szerint az ellátást megoldják. 
 
Helyi befogadottak is vannak már a faluban egyes családoknál. Részükre gyűjtés keretében ruha és 
tisztálkodási szerek szükségesek, ill. pénzadomány ezen célokra. Folyamatosan tájékozódunk a 
befogadottakról, hogy mindenkiről legyen információnk a szükséges teendők megszervezése érdekében. 
 
Kiemeli, hogy fel kell arra is készülni, hogy itt nemcsak hetekről, hónapokról van szó, hanem évről vagy 
évekről is akár. 
 
Dr. Hidas András: A Ráti Gyermekotthon támogatása azért is fontos, hogy az ottani elvégzett munka 
ne vesszen kárba. Jó lenne egy „tudástár” összeállítása, hogy mik a teendők, mit vállal egy befogadó, 
milyen támogatást kaphat ehhez központilag. 
 
Nagy Ákos: Az adományok koordinálása ill. raktározása megoldható? 
 
Schuszter Gergely: Igen. Ruha és tisztálkodási szereket hozhatnak a Polgármesteri Hivatalba, a többit 
(gyógyszer stb.) inkább pénzben célszerű, amiből az Önkormányzat megvásárolja a szükséges dolgokat. 
Tiszabogdányba való szállítás Nyíregyházán keresztül átrakással megoldható egyelőre. 
 
Spanisberger Anna: Ráton olyan fiatalok vannak nevelőszülő felügyelete alatt, akik behívót 
kaptak/kapnak, ezért is lehet fontos az ő átmenekítésük. 
 
Schuszter Gergely: Leutenbach is bejelentkezett, jelezve, hogy rajtunk keresztül szívesen nyújtanak 
segítséget, főleg anyagi támogatást. 
 
Balogh Arnó: Beszámol kezdeményezéséről, melyet önállóan indítottak néhányan. Záhonyi határ mellett 
voltak, Fényeslitkén, ahová a gyűjtött adományokat elvitték. Kisvárdán és környékén már számos 
családnál vannak háború elől menekülők, befogadták őket, gyermekeket is. 
 
A Képviselő-testület egyetértett az Ukrajnából érkező és a háború elől menekülők számára javasolt 
segítségnyújtás és adománygyűjtés formájával, kereteivel, célzottan Tiszabogdány, valamint a ráti 
gyermekotthon számára. 
 
 
11. napirendi pont: Véleménykérés intézményi átszervezésről 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezetőt, majd megadja neki a szót a 
napirend ismertetéséhez. 
A fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének 
kialakítása előtt ki kell kérni a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
A Váci Tankerületi Központ mint a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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fenntartója a mellékletben szereplő javaslatot küldte meg részünkre azzal a kéréssel, hogy a Képviselő-
testület véleményezze az átszervezési javaslatokat 2022. március 24-ig. 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: Az első átszervezési pont a létszámemelés. A legutolsó alkalommal 300-ról 380-
ra kérte az emelést, de csak 350 fő lett a felvehető gyermeklétszám. Két elsős osztály esetén ezt 
szeptembertől túllépnék, ill. túllépték volna, ezért kérték a 380-ra történő emelést. Több évre előre 
kalkulálva jönnek ki ezek a számok a kifutó osztályok létszáma és az óvodából várhatóan érkezők száma 
alapján. A Váci Tankerületi Központ 416 főben határozná meg a maximális felvehető gyermekek számát, 
ez 16 osztállyal és osztályonként 26 fővel, mint átlaglétszámmal jön ki. Ezzel ez a kérdés véglegesen 
rendezhető. 
A másik pont nem iskolai, hanem tankerületi kezdeményezés, nevezetesen az SNI kategória felvétele. 
Ennek alapvető célja, hogy egységes legyen valamennyi iskola ezen a területen, jelenleg nem minden iskola 
esetében szerepel az alapító okiratban, ha ez egységes lesz, úgy minden iskolának a körzetébe tartozó ilyen 
kategóriájú gyermeket is fel kell vennie. Az iskolába járnak ilyen gyermekek, ellátják őket, van hozzá 
megfelelő szakember az iskolában, egyéni fejlesztést kapnak. eddig mondhattak volna nemet a 
felvételükre, de nem így jártak el, ezentúl nem is mondhatnak nemet. Sokszor már az iskolai tanulmányok 
alatt derül ki ez  
 
Dr. Hidas András: Kinek a részéről merült fel a javaslat? Mi várható iskolabővítés területén? 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: A létszám esetében ő tett javaslatot, de csak 380 főre, a Tankerület pedig ezt 
átvizsgálta és végleges megoldást fogalmazott meg, így emiatt később nem kell módosítani újra az alapító 
okiratot. A másik pont pedig tankerületi kezdeményezés. 
A Váci Tankerületi Központ az iskolabővítést konténer tanteremmel bármikor támogatja. Más megoldás 
tárgyalás kérdése, amikor minden évfolyamon két osztály lesz. Ez most nyolc évig nem így lesz, hacsak 
nem lesz akkora a beköltözők száma. 
 
Schuszter Gergely: Az óvodából 21 gyermek meg iskolába szeptembertől, emiatt egy iskolai elsős osztály 
indul, ezt kevesli. Kéri, hogy a két intézmény között legyen sokkal komolyabb együttműködés ezügyben, 
azért, hogy az átmenet gördülékenyebb legyen. Nyilván szakmai kérdés, de 40 %-os visszatartás soknak 
tűnik. Jobb koordinálást tart szükségesnek. 
 
Lévai-Tóth Zsuzsanna: Januárig kell eldönteni, és a beadott anyag alapján az Oktatási Hivatal dönt 
ebben. Akkor sem könnyű eldönteni még, de még van bőven idő a gyermek fejlődésére a szeptemberi 
tanévkezdésig. A szorosabb együttműködésről már egyeztettek. Mindkét irányban nagyobb rálátás 
biztosítása szükséges: a szülőknek, óvodapedagógusoknak is az iskolára, hogy lássák a jelenlegi 
módszertant. Ez segíthet ott, ahol nem részképesség-zavar, hanem érzelmi éretlenség okozza a 
visszatartást. Erre konkrét programot dolgoznak ki. 
 
Schuszter Gergely: Az iskolabővítési tervezés ettől függetlenül megy tovább, mert a bővítés továbbra is 
indokolt, a csoportbontások, nyelvi bontások miatt és a zeneiskolai szükséglet okán is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

47/2022. (III. 7.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.) 
vonatkozásában tervezett átszervezés ügyében – mely az intézményi tanulólétszám 350 főről 416 
főre történő emelésére, továbbá az SNI ellátáshoz kapcsolódó új fogyatékosságtípus felvételére 
irányul – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja szerinti 
véleményezési jogot gyakorolva Dunabogdány Község Önkormányzata – mint a Váci Tankerületi 
Központ vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonosa – kifogást nem emel, az átszervezést 
támogatja. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Váci Tankerületi Központ értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
12. napirendi pont: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
 
13. napirendi pont: Ingatlanvásárlás iránti kérelmek 
 
14. napirendi pont: Mart aszfalt beszerzése  
 
A 12-14. napirendi pontokat 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 – 19:45 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


