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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 17-én 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Dr. Hidas András képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont: 
 

1. Beszámoló a Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Beszámoló a helyi adóztatásról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2022/2023. 
nevelési évben 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Beszámoló a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Dunabogdány strandfejlesztés 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Az orvosi ügyelet működési problémáinak kérdése 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

10. Mobilitási koncepció készítés ügye 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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12. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

13. Településrendezési kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság 
helyzetéről 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Herdics Antalt, a Szentendrei Rendőrkaptányság Közrendvédelmi Osztály 
megbízott vezetőjét. 
 
Herdics Antal: Ismerteti a Szentendrei Rendőrkapitányság 2022-es beszámolóját. A Szentendrei 
Rendőrkapitányság tevékenységének elsődleges célja 2021-ben az volt, hogy széleskörű társadalmi 
összefogással megfelelő biztonságot teremtsen a települések számára. 2021-ben közbiztonsági deficit a 
rendőrkapitányság illetékességi területén nem keletkezett, folyamatosan javuló, kiegyensúlyozott 
közbiztonság volt jellemző az egész év során. 
A 2021-es évet egy rendkívül markáns, a járás szinte minden településére kiterjedő konzekvens 
bűncselekmény szám csökkenés jellemezte, annak ellenére, hogy a létszámhelyzet nem jó és ezen a téren 
nincs javulás. A közterületi szolgálatban továbbra is fennálló létszámhiány miatt is javasolták a 
Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal az együttműködést. 
Dunabogdányban 2021-ben a regisztrált bűncselekmények száma 16 volt, öttel kevesebb, mint 2020-ban. 
2010. év óta tartó folyamatos csökkenés tapasztalható. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
2021-ben 7 volt. 2021-ben 4 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt, mely kettővel több, 
mint 2020-ban, ebből egy esetben ittasan okozott balesetnél kellett intézkedniük. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy az ittasság kiszűrését, ellenőrzését kiemelten kezelik, finn módszer alkalmazásával is. 
Szigorú ellenőrzések várhatók a jövőben is. 
 
Schuszter Gergely: Megköszöni a beszámolót és a rendőrség elmúlt évi munkáját, eredményeit, amit a 
csökkenő létszám ellenére elértek. Az Önkormányzat a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal szerződést 
kötött, a nyári időszakban fokozottan számítunk rájuk is. 
 
Dr. Hidas András: Mit jelent a finn módszer? A közösségi együttélési szabályok megsértéséből fakadóan 
érkeznek-e a rendőrséghez bejelentések? Rendészeti együttműködés terén mi a tapasztalatuk? 
 
Herdics Antal: A finn módszer lényege, hogy egy adott útszakaszon, adott időszakban minden 
gépjárművezető alkohol szondás ellenőrzés alá kerül. Ez más módszerekkel is kombinálható, de mást 
nem is ellenőriznek, sem a jogosítványát, sem a forgalmi engedélyét. Ha negatív az eredmény, mehet is 
tovább, ha pedig pozitív, akkor eljárás alá kerül. 
A közösségi együttéléssel kapcsolatban kifejti, hogy Dunabogdányból nem jellemző ilyen jellegű 
bejelentés. Általánosságban elmondható, hogy leginkább csendháborítás miatt kapnak bejelentéseket, 
akár zene, házibuli, családi összejövetel. 
A rendőrség folyamatos kapcsolatban áll a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal, jó a kapcsolat, több 
ponton is érintkeznek. A települési önkormányzatokkal kötött szerződések alapján végzett szolgálatukba 
nem folynak bele. Tapasztalataikat megosztják egymásnak. 
 
Pásztor Andrea 16:30 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
 
Schuszter Gergely: Javasolja a 11-es főút esetében a hétvégéken a bogdányi egyenesben és a focipályánál 
a faluba érkező járművek esetében sebességmérés ellenőrzést. Kérdése pedig, hogy a bűncselekmények 
milyen jellegűek, mi a trend? 
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Herdics Antal: A bűncselekményi struktúra alapvető átalakuláson megy át, egyre inkább a kibertérbe 
helyeződik át a bűncselekmények java, ennek zöme csalást jelent, ezek nehezen felderíthetők és jelentős 
vagyoni hátrányt okoznak. 
 
Nagy Ákos 16:35 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Ide tartoznak az online rendelések kapcsán elkövetett jogsértések, melyek döntően kisebb értékű, részben 
fiktív webáruházakhoz, részben hamis online apróhirdetésekhez kapcsolódnak. Szintén újszerű elem a 
romantikus csalás, melynek helyszíne szintén az online tér, és a magányos, bezárkózott emberekből 
csalnak ki pénzt kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat, esetleges vélt, vagy valós érzelmeiket. Sajnos 
ezek mellett egyre inkább teret nyert az év során egy új elkövetési forma, melynek során magukat banki 
ügyintézőnek kiadó személyek a sértettek adatait kiberbűnözők miatti bűnmegelőzés legendájával 
megszerzik, és így a bankszámlájukat kiürítik, vagy ráveszik őket pénzük átutalására az általuk kezelt 
számlákra. A kibertérben elkövetett bűncselkemények kapcsán továbbá egyre inkább jelen van az 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, illetve az információs rendszer vagy adat 
megsértése is. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

70/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóját. 
 

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

 
 
2. napirendi pont: A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Dr. Németh József: A rendelet-módosítás a 2021. IV. negyedévben beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai alapján történnek, másrészt pedig új tételek 
átvezetése (intézmény-finanszírozás, előirányzatok közötti átvezetések, pályázatok) történt meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) 

önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet megalkotása 
 

Dr. Németh József: Ismerteti a 2021. évi költségvetés főbb adatait. Eszerint a 2021. évi költségvetés 
főbb bevételi adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  1.090.162.369 Ft 
  - módosított előirányzat 1.269.685.265 Ft 
  - teljesített bevételek  1.263.043.814 Ft 
 
A teljesített bevételek 
 intézményi működési bevételek: 49.446 eFt 
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önkormányzat közhatalmi bevételei: 138.176 eFt 
működési célú támogatás: 275.361 eFt 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 256.724 eFt 
működési célú átvett pénzeszköz: 10.975 eFt 
felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 41.881 eFt 
előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 488.917 eFt 

 
A 2021. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők: 
  - eredeti előirányzat  1.090.162.369 Ft 
  - módosított előirányzat 1.269.685.265 Ft 
  - teljesítés   1.065.335.252 Ft 
 
A teljesített kiadások: 
  1.054.348 eFt-ot használtunk fel működésre 
   ebből: 
    168.572 eFt-ot személyi juttatásokra 
      24.370 eFt-ot bérek járulékaira 

244.350 eFt-ot dologi kiadásokra 
                     5.590 eFt-ot szociális juttatásokra 
                  65.690 eFt-ot egyéb működési célú kiadásokra 
      444.714 eFt-ot felújításra 
      101.062 eFt-ot beruházásra 
    10.988 eFt-ot finanszírozási kiadásokra. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 18.711 eFt, kiadása 16.295 eFt volt 2021. évben. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) 

önkormányzati rendeletét Dunabogdány község 2021. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Repárszkyné Elter Anikó adóügyi ügyintézőt, majd megadja neki a szót a 
tájékoztató megtartásához. 
 
Repárszkyné Elter Anikó: A kiküldött táblázat a 2022. április 30-ig befizetett helyi adók összesítése. Az 
idei bevételi előirányzat 122 200 eFt, április 30. napjáig befolyt összeg 61 907 eFt. Az építményadóval jól 
állunk, az első félév rendben. A második félévi adót 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni. Iparűzési 
adóban a május hónap a bevallások, előző évi előlegek elszámolásának ideje, kb. június végére láthatjuk a 
reális befizetéseket. A következő ipa-előleg fizetés ugyancsak szeptember 15. Idegenforgalmi adóban 
most indul a nyári szezon. Négy új szálláshely létesült a faluban, várjuk a vendégeket, remélhetőleg a 
terveknek megfelelően alakul az itt töltött éjszakák száma. Talajterhelési díj bevallás és díjfizetés 
folyamatban van. Pótlék is keletkezik a késedelmekből, a megkésett befizetés után generálja a rendszer. 
Általában megfizetik a késlekedők.  
A Bogdányi Híradó márciusi számában már megjelent egy tájékoztatás az EFER-ről, de itt is népszerűsíti 
az Elektronikus Fizetési Rendszert. Dunabogdány honlapjáról indulva az ELÜGY-ASP-Portálon 
Ügyfélkapus azonosítás után belépve bankkártyával is kiegyenlíthetjük a helyi adókat, nem szükséges a 
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postán sorban állnunk. Ez egy jól működő zárt rendszer, a Magyar Államkincstár kezeli az elektronikus 
befizetéseket, onnan kerül az Önkormányzat bankszámlájára a befizetett összeg. 
 
 
5. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Kammererné Stein Dóra családsegítőt és Tőkés Anita családsegítőt, majd 
megadja a szót a beszámoló megtartásához. Tájékoztatást ad arról, hogy Kammererné Stein Dóra 
gyermekeket vár, ezért személyi változás áll be a Szolgálat működésében, az állásra kiírt pályázatra 
jelentkezők közül Tőkés Anita került kiválasztásra a családsegítő pozícióba, az átadás-átvétel zajlik, május 
10-től már az új munkatárs is velünk van. 
 
Kammererné Stein Dóra: Részletesen ismerteti a beszámolót. Az esetszámokat tekintve 2021-ben 
összesen 67 fővel, 31 családdal állt kapcsolatban a szolgálat. Ezek közül 36 személlyel, 12 családdal egyéni 
esetkezelés keretében, 31 fővel, 19 családdal egyszeri esetkezelés tekintetében. 
Az egyéni esetkezelésben érintett családok elsődleges probléma szerinti felosztása a következő: 

Életviteli 1 

Családi – kapcsolati konfliktus 4 

Családon belüli bántalmazás 1 

Gyermeknevelési 1 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

2 

Fogyatékosság 1 

Lelki-mentális, pszichiátriai betegség 1 

Egyéb 1 
 

A 2021. évben a szolgálat családsegítője 92 alkalommal információnyújtással, 114 alkalommal segítő 
beszélgetéssel, illetve 88 alkalommal tanácsadással támogatta az ügyfeleket, 14 alkalommal pedig hivatalos 
ügyek intézésében segédkezett. Összesen 21 alkalommal családlátogatás keretében találkozott az 
ügyfelekkel.  
A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai 
tanácsadásra 1 személyt, jogi tanácsadásra 5 személyt, családterápiára 2 családot delegált a szolgálat.  
Tavaly 32 jelzés érkezett a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A legtöbb jelzés 
állampolgártól érkezett, ebben az önkéntes jelzések is szerepelnek. 
 
Schuszter Gergely: Megköszöni Kammererné Stein Dóra négyéves munkáját, gratulál a 
teljesítményéhez, a Szolgálat kiépítéséhez. 
 
Tőkés Anita: Bemutatkozik, ismerteti szakmai életútját. Előzőleg 15 évig Visegrádon dolgozott a Szent 
Kozma és Damján Kórházban. Célja, hogy tovább vigye azt a szakmai munkát, ami kialakult a 
családsegítés és gyermekjólét területén, jó együttműködést fenntartva a jelzőrendszeri tagokkal és a 
családokkal, egyénekkel. Az átadás-átvétel során sok hasznos tapasztalatot szerzett már, a terület új 
számára, szeretne kialakítani olyan légkört, hogy feltétlen bizalommal forduljanak hozzá is. 
 
Schuszter Gergely: Sok sikert és hasonló eredményeket kíván az új családsegítőnek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

71/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat 
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
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(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.) 2021. évi tevékenységéről, valamint az Önkormányzat 2021. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 
 

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

 
 
6. napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete 
a 2022/2023. nevelési évben 
 
Schuszter Gergely: Köszönti Balogh Imréné óvodavezetőt, majd megadja a szót a beszámoló 
megtartásához. 
 
Balogh Imréné: Ismerteti a 2022/2023. nevelési év várható csoportlétszámait, pedagógus-szükségletét. 
Az óvodai beiratkozás megtörtént, 28 szülő élt a személyes, 1 szülő az online beiratkozás lehetőségével. 
Felvételt nyertek az intézménybe azok a gyerekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, 
életvitelszerűen Dunabogdányban laknak (vagy tartózkodási címmel rendelkeznek). Ez összesen 7 
gyermek. További 22 gyermeket vettek fel, akik a nevelési év közben töltik be 3. életévüket (2022. 
szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között), de közülük is többen jelezték, hogy – amennyiben lehetőség 
van rá – a gyermek korábban kezdené el az óvodát. 
A létszámhelyzetet tekintve egy fő óvodapedagógus hiányzik, illetve a gyógypedagógus-logopédus állás 
meghirdetésre került a kolléganő június 15-tel történő nyugdíjba vonulása miatt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

72/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2022/2023. nevelési évben a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda számára 6 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

 

2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2022/2023. nevelési évben engedélyezi a 
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda részére valamennyi csoport (1-6. foglalkoztató) 
esetében az átlaglétszámtól (20 fő) való eltérést. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
7. napirendi pont: Beszámoló a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről 
 
Dr. Németh József: Dunabogdány Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait 2021. évben is 
külső vállalkozó útján, a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) látta el. 
2021. évben az Önkormányzatnál tárgyévi vizsgálat száma összesen három volt. Az ellenőrzés keretében 
tett megállapítások átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Ismerteti a jelentést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

73/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2021. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést. 
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Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a Társaság értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 
 
8. napirendi pont: Dunabogdány strandfejlesztés 
 
Schuszter Gergely: Ismerteti és kiosztja a mai napon beérkezett árajánlatot a dunabogdányi szabadstrand 
környezetrendezés kivitelezésére. Dönteni ma erről nem kell, ehhez még kertészeti munkák is 
kapcsolódnak. Egyeztetés szükséges a vállalkozókkal és a tervezővel is, illetve ellenőrizni szükséges azt 
is, hogy ne legyen átfedés az árazásokban. Szeptember 30-ig szükséges a kivitelezési munkák elvégzése, 
van még egy kis idő a döntéshozatalhoz. 
 
 
9. napirendi pont: Az orvosi ügyelet működési problémáinak kérdése 
 
Schuszter Gergely: Az elmúlt hetekben felmerült, hogy a térségben közösen működtetett orvosi ügyelet 
– amelynek székhelye Tahitótfalu – kiadási költségei ettől az évtől megnövekedtek. Az ügyelet NEAK 
finanszírozása évtizedek óta aluldimenzionált (országos probléma), az önkormányzatok támogatása 
nélkül eddig sem lehetett volna üzemeltetni. A javaslat az ügyeleti orvosbérek általános bérszintre való 
emelése, ami csak drasztikus finanszírozás-növeléssel valósulhat meg. A NEAK finanszírozásra 
ráhatásunk nincs, így a lehetséges perspektíva a jelen helyzetben az önkormányzati hozzájárulás emelése, 
megduplázása lenne.  
Az érintett polgármesterek jelezték, hogy a költségvetésekben minden település a korábban megadott 
költséget állította be, az ezen felül lévő költségekre más – pályázati – forrást kell találni. 
 
Spanisberger Anna: Valamennyi érintett önkormányzat emeli a hozzájárulását, vagy van, aki nem vállal 
többet? Ezesetben mi lesz a különbözettel? 
 
Schuszter Gergely: Informálisan egy település jelezte, hogy nem kíván emelni, a legkisebb településről 
van szó, ahol 60 e Ft/hó a hozzájárulás, ez a többi hat település között szétosztható. 
A másik lehetőség, ha a finanszírozás emelés nem kerül megszavazásra, új pályázat kiírása az ügyeleti 
feladatok ellátására. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

74/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
1. az Önkormányzat támogatja a Tahitótfalu Orvosi Ügyelet Kft. kérelmét és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére; 
2. az Orvosi ügyelet többletkiadásainak fedezése érdekében pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztérium által az Önkormányzatok 2022. évi rendkívüli támogatására kiírt 
pályázati felhívásra, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. napirendi pont: Mobilitási koncepció készítés ügye 
 
Schuszter Gergely: A helyközi és távolsági buszközlekedéssel kapcsolatos egyeztetések során került 
kapcsolatba Önkormányzatunk a KTI Közlekedéstudományi Intézet munkatársaival. 
Az egyeztetések során felvetett kérdések (buszforduló helyzete, áthelyezhetősége, parkolási problémák, 
Duna-part koncepciótervei, megnövekedett gépjármű-állomány, falu belső úthálózata) alapján 
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fogalmazódott meg annak lehetősége, hogy a szakmai csapatuk bevonásával Dunabogdány településére 
nézve készülhetne egy ún. mobilitási koncepció. Egy ilyen koncepció célja, hogy a község jobb élhetőségét 
segítse. A koncepció választ ad esetleges infrastrukturális beavatkozásokra, parkolási problémákra, aktív 
közlekedésre, közlekedésbiztonság javítására. 
Erre érkezett egy ajánlat, melyet ismertet. Átlátható, tartalmas anyag. 
 
Dr. Hidas András: Első látásra drágának tartja, nem látja pontosan, hogy mit tudnának adni, ami 
megoldást eredményez a falura, a parkolási problémákra nézve. Ezért a döntés előtt mindenképpen jó 
lenne egy előzetes konzultáció, referenciáik bemutatásával. 
 
Schuszter Gergely: A következő ülésre meghívást kapnak, egyébként az előzetes megbeszéléseken 
áttekintették a falu közlekedési helyzetét, bejárásra is sor került a faluban, ez alapján fogalmazták meg 
ajánlatukat.  
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyában a döntéshozatalt a következő ülésre halasztotta, melyre 
meghívást kapnak a KTI Közlekedéstudományi Intézet munkatársai. 
 
 
11. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Beszámol arról, hogy a kárpátaljai Tiszabogdány részére meghirdetett adománygyűjtés során összegyűlt 
adományok kiszállítása megtörtént. Ezúton is köszönetét fejezi ki az adományozóknak, ill. tolmácsolja a 
tiszabogdányi polgármester hálás köszönetét a segítségnyújtás terén. 
 
 
12. napirendi pont: Egyebek 
 
a) Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Németh József: A költségvetési szervek alapító okiratát és annak módosítását a Kincstár által 
rendszeresített új formátumú nyomtatvány alkalmazásával kell elkészíteni. Tekintettel arra, hogy az eltelt 
időben egyéb okból a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát módosítani nem kellett, így 
a fentiek szerinti minták figyelembevételével elkészített okiratok szerinti átállásra nem került sor. A 
Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda a törzskönyvi 
nyilvántartás felülvizsgálata keretében elrendelte az új formátumú alapító okirat és módosító okirat minta 
alkalmazásával a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal létesítő okiratainak mihamarabbi módosítását. 
A felhívásnak eleget téve előkészítésre kerültek a szükséges dokumentumok, melyek az új minták szerinti 
formanyomtatványok alkalmazásán kívül tartalmi módosítást nem jelentenek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

75/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi 
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és 
elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított Alapító okiratot, és a módosító 
okiratot a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság részére küldje meg. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: a módosító és az egységes szerkezetbe szedett alapító okirat kiadására, a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtására: a döntést követő 8 napon belül 
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b) Belterületbe csatolás iránti kérelem 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

76/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány 
2232 hrsz.-ú szőlő, gyümölcsös művelési ágú 1479 m2 nagyságú ingatlan belterületbe vonását 
kezdeményezi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. §-a alapján. 
A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet mellékletét 
képező Szabályozási terv szerint a Dunabogdány 2232 hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt 
területen, Lke jelű Kertvárosias lakóterület építési övezetben található. 
Területfelhasználási cél: Az ingatlan a belterületbe vonást követően építési telekként kerül 
végleges hasznosításra, Sass Szabolcs ingatlantulajdonos a Településszerkezeti terv és a 
Szabályozási terv alapján 4 éven belül tényleges felhasználást tervez. 

 

2. A Képviselő-testület a 133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján úgy dönt, hogy a 
belterületbe vonási eljárással kapcsolatos mindennemű költség a kérelmezőt terheli. 

 

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

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

77/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Erzsébet királyné út 713/3 hrsz. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása 0,4 kV-
os földkábeles csatlakozó létesítése megnevezésű kiviteli tervdokumentáció – tervszám: CS-22/170. 
– (készítő: Észak-Budai Zrt.) megvalósításához – mint a Dunabogdány 670/2 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. 

- A földkábeles csatlakozó létesítése az úttest aszfalt burkolatának bontása nélkül, út alatti 
átfúrással lehetséges. 

 

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

 
78/2022. (V. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
Dunabogdány, Kőkereszt dűlő 46. (2270 hrsz.) szám alatti ingatlan szennyvízbekötés létesítése 
megnevezésű kiviteli tervdokumentáció (készítő: Smart Water Bt.) megvalósításához – mint a 
Dunabogdány 2256 hrsz.-ú kivett út ingatlan tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást ad a következő feltétellel: 
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- 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: Településrendezési kérelem 
 
A 13. 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 – 18:00 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


