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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 11-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 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

1. A Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A Művelődési Ház és szabadtéri színpad környezetének felújítása – kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. TOP Plusz Útfelújítás pályázat beadása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Dunabogdány strandfejlesztés 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. A Dunabogdányi Sport Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 
 

Schuszter Gergely: A Művelődési Ház Dunabogdány intézmény intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére kiírt pályázatra – a pályázat beadási határidőig (2022. február 15.) – egy pályázat érkezett, 
melyet a jelenlegi igazgató, Liebhardt András adott be. 
 
Liebhardt András: A benyújtott pályázatának alapja egy művelődés-stratégiai elgondolás, amely tükrözi 
szakmai álláspontját arról, milyen fejlesztési irányok vannak, végig veszi az intézményi társadalmi 
kapcsolatokat, a saját rendezésű, ill. külsős (civil) rendezvényeket, azokat a művelődési formákat, 
közművelődési területeket, a profilba vágó és a peremterületeket, melyeknek helyet biztosít. Ezek alapján 
pedig javaslatokat fogalmaz meg a közösségfejlesztő, és -megtartó lehetőségek körére. 

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


 3 

A Véleményező Bizottság ülésén bemutatóval egybekötve részletesen ismertette pályázatát. 
 
Dr. Hidas András: Tájékoztatást ad a Véleményező Bizottság üléséről. A Bizottság ülésén részletesen 
és hosszasan taglalta az igazgató az újabb pályázatát. Az ülésen jelen volt az NMI Pest Megyei igazgatóság 
delegált tagja is. A Bizottság egyhangú szavazással támogatta Liebhardt András pályázatát, és javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház vezetésével bízza meg őt. Egyúttal személyesen is szeretné 
megköszönni, hogy beadta pályázatát az álláshelyre. Átgondolt, stratégiai gondolatokat tartalmazó 
pályázatnak tartja. Kiemeli az intézményvezetés mellett a közösségszervező szerepét is. 
 
Schuszter Gergely: Áttekintette Liebhardt András 2022. évi pályázatát, valamint a 2017-ben beadott 
pályázatát is. A jelzett mélységeket nem tapasztalta benne, ezért is személy szerint eredménytelenné 
nyilvánítást és új pályázat kiírását javasolná, de elfogadja a többségi döntést a pályázat kapcsán. 
A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság megyei igazgatójának szakmai állásfoglalása 
alapján a pályázat a hatályos jogszabályi feltételeknek és a pályázati kiírásnak megfelel. Emellett azt is 
jelezte, hogy túl általános, konkrétumokat nem tartalmaz. Ezzel a megjegyzéssel egyetért a pályázatot 
illetően. 
 
Pásztor Andrea: Ki az igazgató esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója? 
 
Dr. Németh József: Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
Pásztor Andrea: Véleménye szerint, ha van olyan érzés, miszerint hiányosságok vannak, ezt adott 
esetben a munkaköri leírásban lehet tisztázni, részletesebben kidolgozni, hogy mit vár el a munkáltató. A 
pályázat kapcsán a víziók részével kapcsolatban nem tud állást foglalni, nem szakterülete, gyakorlati 
oldalról közelít a kérdéshez. 
 
Balogh Arnó: Köszöni az igazgató eddigi munkáját, támogatja kinevezését, mivel ismeri a kultúráért 
végzett munkáját, bár a pályázatot nem olvasta át. 
 
Dr. Hidas András: Az igazgató nem új a pályán, sem a képviselők. Konkrétumokról akkor lehet beszélni, 
ha van rá fedezet, addig erre nincs mozgástere. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

51/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint 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 alapján – a Művelődési Ház Dunabogdány 
intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2022. április 16. napjától 2027. április 15-ig terjedő 
határozott időre Liebhardt Andrást bízza meg. 
Foglalkoztatása a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaviszony keretében történik, 
igazgatói munkabére: havi 424 200 Ft, amelyből vezetői pótlék 40 000 Ft. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján készíttesse el az igazgatói 
megbízás munkaügyi okmányait. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
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2. napirendi pont: A Művelődési Ház és szabadtéri színpad környezetének felújítása – kivitelező 
kiválasztása 
 

Liebhardt András: A Magyar Falu Program keretében elnyert 24 millió forint nagyságrendű pályázatot 
is érinti az építőipari áremelkedés, ami miatt bizonyos tételeket el kell hagyni, illetve a klubterem 
tetőjavításának elvégzése szükséges a beázások miatt. Ez a két dolog kb. 5 millió forintot jelent, ezért 
javaslata a rendezvényteret érintő tételek elhagyása. Párhuzamosan a kiíró felé is jelezni szükséges a 
módosítási igényt. A projekt megvalósítási határideje 2022. augusztus 1., ütemezetten történik a 
munkavégzés a vállalkozókkal egyeztetve. 
 
Schuszter Gergely: A kivitelezési feladatok ellátására – munkanemenként - ajánlattételi felhívást tett 
közzé az Önkormányzat. Itt most már csak azok a felújítási munkák szerepelnek, amelyek a módosított 
költségvetés tételei. Részletesen ismerteti az egyes feladatok kivitelezésére munkákat. 
 
Dr. Németh József. Ez még 2021. évi pályázat, ami először tartaléklistára került, majd év végén érkezett 
a pozitív elbírálásról szóló döntés. A jelzett módosítási kérelem a kiíró felé már benyújtásra került. Az 
eredeti felújítási tartalom váza megmaradna, hozzákerülne a vis maior helyzet miatt a kisterem feletti tető 
javítása, megelőzendő a további beázásokat és károkat. Ezzel párhuzamosan pedig kikerülne a 
megvalósításból a színpadra tervezett napvitorla, utcabútorok beszerzése. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

52/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház és 
szabadtéri színpad környezetének felújítása tárgyában 

1. a kiállítóterem padlóburkolat cseréjére Berényi Noémi ev.-val (2030 Érd, Pipacs u. 11.) köt 
szerződést 2.999.300 Ft + 0 % ÁFA áron; 

2. a nagyterem padlóburkolat cseréjére Vogel István ev.-val (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
146.) köt szerződést összesen bruttó 6.803.810 Ft áron; 

3. a kijelölt nyílászáró cseréjére Meland Kft.-vel (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u 202.) köt 
szerződést 787.402 Ft + ÁFA áron; 

4. a tető és tűzfal javítására az ÉPÚT Kkt.-vel (2023 Dunabogdány, Cseresznyés u. 5.) köt 
szerződést 2.501.000 Ft + 0 % ÁFA Ft áron; 

5. homlokzati és tisztasági festésre a NIZO Solutions Kft.-vel (2023 Dunabogdány, Erzsébet 
királyné út 63.) köt szerződést 3.737.700 Ft + ÁFA Ft áron; 

6. a kisterem feletti tető javítására az ÉPÚT Kkt.-vel (2023 Dunabogdány, Cseresznyés u. 5.) köt 
szerződést 3.474.000.- + 0 % ÁFA áron; 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott vállalkozásokkal kötendő vállalkozási 
szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: szerződéskötésre: a döntést követő 3 napon belül 

 
 
3. napirendi pont: TOP Plusz Útfelújítás pályázat beadása 
 
Schuszter Gergely: Több pályázat is benyújtásra került útfelújításokra. A Magyar Falu Programban idén 
az Arany János utca, Petőfi Sándor utca és az Erzsébet királyné út vége, az ún. BM pályázatra a Fácános 
utca második szakasza. Emellett pedig nagyságrendekkel nagyobb támogatás igényelhető a TOP Plusz 
idevágó pályázatán. Ezeket figyelembe véve a következő négy utca felújítására készítettük elő a pályázatot: 

- Patak utca - Béke utca - Árok utca teljes hosszon; 
- Svábhegy utca teljes hosszon Fácános utcát érintve. 
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Rácz Balázs: A Patak utca - Béke utca - Árok utca pályázatra való benyújtásával egyetért. A Svábhegy 
utca esetében mást választana: a Táncsics Mihály utat előbbre venné, ill. a Szent Donát utca is indokolt 
lenne. 
 
Schuszter Gergely: A Szent Donát utca vizsgálat alá esett, de a pályázati értékelési pontrendszerben 
alacsony pont lenne elérhető, ezért nem javasolt. A pályázat pontozásos módszerre épül, pontot ér gyűjtő-
és lakóút, az adott utca hogyan kapcsolódik közszolgáltatásokhoz, van-e az utca 50 m-es körzetében 
óvoda, iskola stb. Számos feltétel együttes teljesítésével lehet komolyabb pontszámot elérni. (Amelyik 
utca nem teljesíti az előírásokat, az 0 pontot kap és ezzel az összes utca 0 pontos kap.) 
A Táncsics Mihály út esetében több helyen van lecsatlakozás a 11-es út irányába, ezért nem olyan terhelt. 
 
Dr. Hidas András: Foglalkozunk-e a pályázatban a vízi közművekkel vagy nem az utak felújításánál? 
 
Schuszter Gergely: Kötelező jelezni a Fővárosi Vízművek felé azt, hogy egy nyertes pályázat esetén 
munkálatokat fog végeztetni az Önkormányzat. Amint megérkeznek a pályázati elbírálások, bizottsági 
ülést fog kezdeményezni a részletek egyeztetése, kidolgozása érdekében. A Fácános utca első ütemét idén 
őszig meg kell építeni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

53/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be a TOP_Plusz-1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázati kiírás keretében 
Belterületi utak felújítása Dunabogdányban címmel a Patak utca, Béke utca, Árok utca, és Svábhegy utca 
felújítására. A projekt tervezett költségvetése 240 200 000 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentáció aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: 2022. április 19. 

 
 

54/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi 
a TOP_Plusz-1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázatra benyújtásra kerülő Belterületi utak 
felújítása Dunabogdányban c. pályázati dokumentáció előkészítésével, összeállításával kapcsolatban 
felmerült szükséges kiadásokat: 

- pályázati műszaki dokumentáció elkészítése 300 000 Ft összegben, 
- geodéziai felmérés megrendelése 540 000 Ft összegben. 

 

2. Az 1. pontban szereplő kiadások nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás terhére 
elszámolható költségek, ellenkező esetben azok fedezete a 2022. évi önkormányzati költségvetés 
általános tartalék kerete. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Dunabogdány strandfejlesztés 
 

Schuszter Gergely: Két pályázat került beadásra a Kisfaludy programra, melyek 30-30 MFt 
támogatásban részesültek. 

http://www.nyergesujfalu.hu/Dokumentumok/eloterjesztesek/2015/02_12/et2.pdf
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Tájékoztatja a képviselőket a mai eredményes egyeztetésről. Eszerint a vizesblokk épület megvalósítása 
esetében férfi és női mosdó-WC, és családbarát mosdó-WC funkció szükséges, más megkötés nincsen. 
Idén el kell elkészülnie. A tervező átdolgozza a tervdokumentációt. Jelezték, hogy a jövőben az tud majd 
pályázni, akinek van vizesblokkja, a korábbi pályázati ütemek már nem indulnak újra. Az egyes ütemek 
között nincsen átjárhatóság. 
Esetünkben most a Kisfaludy program V. üteméről kell dönteni, ami környezetrendezést, 
akadálymentesítést foglal magába. Erre elindult egy tervezési folyamat, amely rendezni kívánja a 
szabadstrandot és környezetét. Ezeket a terveket korábban két alkalommal vitatta meg a képviselő-
testület, ismerteti a javaslatot. 
 
Nagy Ákos: A vizesblokk építése esetében mi a befejezés határideje? 
 
Schuszter Gergely: Azt kérték, hogy próbáljuk meg minél hamarabb, hogy a strandszezonra látszódjon 
már a beruházás. Az eredeti határidő május 31., hosszabbítást kértünk. Ha elkülönített helyen van, akkor 
nyáron is végezhető a munka. Június végéig van lehetőség. 
 
Rácz Balázs: Pályázatok révén többszörös pénzösszeget tudunk fejlesztésre fordítani, mint pusztán 
önerőből. Jó megoldás született a szűk időhatár ellenére a tervezőasztalon. 
 
Nagy Ákos: A környezetrendezési tervvel összefüggésben kifejti, hogy a sokadik egyeztetési kör után 
vagyunk, elsődleges volt, hogy ne legyen több parkolóhely a Strand utcában, köszönetét fejezi ki ezúton 
is a tervezőnek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

55/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
1. megrendeli Torma Sarolta tájépítésztől a dunabogdányi szabadstrand és környezetének felújítása II. 

ütem projekthez a dunabogdányi szabadstrand környezetrendezésére vonatkozó tájépítész 
tervek elkészítését; 

2. felhatalmazza a polgármestert a dunabogdányi szabadstrand és környezetének felújítása II. ütem 
kapcsán a módosult műszaki tartalmat a Támogató Hatóságnak bemutassa. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont: A Dunabogdányi Sport Egyesület támogatási kérelme 
 
Schuszter Gergely: A Dunabogdányi Sport Egyesület a civil pályázati körből kikerült. Kérelmet adtak 
be a 2022. évi támogatásra. 
 
Dr. Hidas András: Észszerű, hogy kikerült a civil pályázati körből a Dunabogdányi Sport Egyesület 
támogatása. Jó lenne látni az egyesület működését, mire is van szükségük. 
 
Nagy Ákos: Amióta képviselő, még nem találkozott az Egyesület beszámolójával. Javasolja, hogy a 
támogatásról egyesületi beszámolót követően döntsön a Képviselő-testület. Alapvetően a támogatásukkal 
egyetért. 
 
Schuszter Gergely: Annyit kér, hogy erre rendkívüli ülésen még áprilisban kerüljön sor. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Nagy Ákos képviselő által tett 
módosító indítványt és így a következő határozatot hozta. 
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56/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Sport Egyesület támogatási kérelme ügyében a határozathozatalt megelőzően az Egyesület 
működéséről beszámoló megtartását tartja szükségesnek. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés ideje 

 
 
6. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a beérkezett kérelmeket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

57/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, 3078 hrsz.-ú út, 3194 hrsz.-ú út és 3160 hrsz.-ú út 0,4 kV-os szabadvezetékes hálózat 
létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: T-21/170. – (készítő: Észak-Budai 
Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 3078 hrsz.-ú kivett közút, 3194 hrsz.-ú kivett közút 
és 3160 hrsz.-ú kivett közút ingatlanok 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 

 
 

58/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Béke utca 1014 hrsz. szám alatti gázellátása megnevezésű engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció – tervszám: DB-BK-2022/Gg-01. – (készítő: Blue Box 60 Bt.) megvalósításához 
– mint a Dunabogdány 1020 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. 

- Az Óvoda utca burkolt felületének megbontása tilos. 
 

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

 
 

59/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Svábhegy u. 14/a (555/2 hrsz.) szám alatti ingatlan gázellátása megnevezésű 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció – tervszám: Gg-1. – (készítő: Nuovo Still Kft.) 
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megvalósításához – mint a Dunabogdány 650 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 

 
 

60/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Sólyom u. 3. (2567 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-os 
földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-22/249. – 
(készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 2618 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 

 
 

61/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Csapás dűlő 58. (2444 hrsz.) szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-os 
földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-22/222. – 
(készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 2406 hrsz.-ú kivett helyi 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 

 
 

62/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Ág utca 2957 hrsz. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása megnevezésű 
nyomvonal-kijelölési dokumentáció – tervszám: CS-33512. – (készítő: ELMŰ Hálózati Kft.) 
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 
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63/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Svábhegy u. 616/4 hrsz. szám alatti ingatlan ivóvíz-és szennyvíz bekötés létesítése 
megnevezésű kiviteli tervdokumentáció (készítő: Nemes József ev.) megvalósításához – mint a 
Dunabogdány 650 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 

 
 

64/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a 
Dunabogdány 234 hrsz.-ú kivett közterület (Kálvária út) tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Kálvária út 1. szám előtti járda helyreállításának (a 
meglévő kockakő felszedése és újra rakása) elvégzéséhez. 
 

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

 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


