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Jegyzőkönyv 
 

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

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Balogh Arnó képviselő 
Héder Tamás képviselő 
Dr. Hidas András képviselő 
Nagy Ákos képviselő 
Pásztor 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: 
 

* Napirend előtt: Héder Tamás képviselő részére megbízólevél átadása és eskütétele 
 

1. Beszámoló a helyi adóztatásról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

5. A Fácános utca I. szakasza felújításának ügye 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

6. A strand vizesblokk épület végleges villamos energia ellátásának biztosítása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Falugyűlés időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. A házi gyermekorvosi praxis ügye 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

9. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
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10. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
* Napirend előtt: Héder Tamás képviselő részére megbízólevél átadása és eskütétele 
 

Dr. Németh József: Spanisberger Anna (független) képviselő mandátuma – a képviselő-testületnek 
címzett és a polgármester részére eljuttatott írásbeli nyilatkozatában foglaltak alapján – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés 
f) pontja alapján, 2022. július 6. napjával lemondással megszűnt. A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról 
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 
A 2019. évi általános helyi önkormányzati választáson a választás eredményét megállapító jegyzőkönyv 
adatai alapján a következő legtöbb szavazatot (515 db) Héder Tamás (független jelölt) érte el. A 
Dunabogdány székhelyű Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) Elnöke a megüresedett 
képviselő mandátum betöltése érdekében megkereséssel fordult Héder Tamáshoz, aki válaszában írásban 
nyilatkozott arról, hogy az önkormányzati képviselői tisztséget vállalja. 
Erre tekintettel a HVB 1/2022. (IX. 5.) határozatával megállapította, hogy Héder Tamás lép a 
megüresedett képviselői helyre. A határozat ellen jogorvoslat érkezett, melyet a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottság bírtált el, mely a fellebbezést elutasította. 
 
Várady-Szabó Tibor: A HVB elnöke Héder Tamás képviselői tisztségéhez gratulál és átadja neki 
megbízólevelét. 
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 
Előolvassa az eskü szövegét, Héder Tamás képviselő utána ismétli. 
 
Héder Tamás képviselő az esküt az alábbiak szerint teszi le: 

„Én ….. (az eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Várady-Szabó Tibor: Felkéri Héder Tamás képviselőt, hogy az eskü letétele után az esküokmányt írja 
alá. Képviselői munkájához sok sikert kíván. 
 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 

Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a helyi adóztatásról, a 2022. évben szeptember 30-ig befolyt helyi 
adó összegéről, adónemenként, a korábbi években befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi 
előirányzat 122 200 eFt volt, 2022. szeptember 30. napjáig 157 308 eFt teljesült. 
Az iparűzési adó területén az idei év is még a veszélyhelyzeti időszakhoz tartozik, vagyis a 4 Mrd alatti 
kkv-k felezik az iparűzési adó befizetést, amelyet az állam teljes egészében kompenzál esetünkben. A 
tavalyi kompenzáció elszámolása összegét a vállalkozások 2021. évről idén május 31-ig teljesített 
mérlegbeszámolói alapján október 17-én állapítják meg, és a november havi nettó finanszírozás keretében 
történik majd meg a kifizetése, itt is várunk még kompenzáció címen többlettámogatást. 
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Schuszter Gergely: Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatartást mind a 
magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési 
kiadásainak finanszírozásához. Ez a pluszbevétel a következő időszakra kellő biztonságot is ad. 
 
Heim-Kállay Sarolta: Ismerteti a mai napi zárás szerinti adatokat: az építményadó 29,4 M Ft-n áll, az 
iparűzési adó pedig 129,1 M Ft-n áll, az idegenforgalmi adó közel 2 M Ft. 
Tájékoztatást ad a költségvetési tartalékról is: előirányzat szinten 55 M Ft szerepelt a tervben, jelenleg 
22,2 M Ft-on áll, a többletbevételt ennek visszatöltésére javasolja fordítani. 
 
Schuszter Gergely: A tervek szerint 50 millió Ft-tal fordulnánk év végén, ebben szerepel a 
nagyságrendileg 20 millió Ft a víziközmű felújítási célra. 
Tájékoztatást ad a rezsihelyzetről: intézményi gázszerződéseink 2024. december 31-ig szólnak, kedvező 
áron. A tanuszoda esetében éves szerződés van október 1-i fordulónappal, erről korábbi ülésen már volt 
szó. A villamos energiaellátás területén a közvilágítás esetében a 2023. évre beszerzési eljárást kell 
lefolytatni november végén, az intézményi ellátás pedig jelenleg ún. végső menedékes körben megy, a 
jövő évi lehetőségek november végén kerülnek napirendre. A tőzsdei árak jelenleg stagnálnak, ill. lefelé 
indultak el. A jövő évi árak ismeretében az intézményvezetők tudnak adott esetben spórolást jelentő 
lépéseket tenni. 
 
 
2. napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

Dr. Németh József: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: partnerségi rendelet) módosítása új központi jogszabály megjelenése miatt vált 
szükségessé. 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezései 
2022. július 1-től hatályba léptek, ami a partnerségi rendeletben foglaltak felülvizsgálatát tette szükségessé. 
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti új fogalmak (településfejlesztési terv, településrendezési 
terv) és eljárástípusok (általános / egyszerűsített) figyelembevételével szükséges a partnerségi rendelet 
módosítása, kiegészítése. 
 
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 10/2022. (X. 20.) 

önkormányzati rendeletét a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról 
 
Dajka Péter: Tájékoztatást ad a 2022. év első 3 negyedévére vonatkozóan a településképi véleményezési, 
ill. bejelentési eljárásokról. 2022 szeptember 30-ig 41 alkalommal adott ki szakvéleményt nem építési 
engedély köteles építési tevékenységre vonatkozó településképi bejelentési kérelem kapcsán, nagyobb 
részben kikötések nélkül, kisebb részben kikötésekkel. Építési engedély köteles tevékenységre vonatkozó 
településképi véleményezési kérelem kapcsán pedig 2022-ben 4 alkalommal adott ki szakvéleményt. 
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A kérelemben foglalt tevékenységek: jellemzően: homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, kerítés építés 
és felújítás, melléképület építése, tető felújítása. Most kezdtek el megjelenni a napelem elhelyezéssel 
kapcsolatos megkeresések. 
Általánosságban elmondható, hogy a jelentősen nagyobb számú bejelentés mellett 2021-hez képest 
jelentősen csökkent azon esetek száma, amikor utólagos felszólítás alapján kellett az eljárást lefolytatni. 
Alapvetően pozitív változás tapasztalható a lakosok hozzáállásában. 
A 2020-ban önkormányzati hatáskörbe került rendeltetés módosítási igazolása kiadása a 2021-es 
volumennel nagyjából azonos. Míg 2021-ben 12 kérelem érkezett üdülőépület lakóingatlanná történő 
átminősítésére, 2022-ben ezidáig 9 ilyen esetben kellett hatósági bizonyítványt kiadni. 
 
Balogh Arnó: Javaslatot tesz falubejárás megszervezésére a főépítésszel együttesen egy hétvégi napon. 
Felveti a házak elé kihelyezett gumiabroncsok kezelését, a Natura 2000 területek használatának vizsgálata, 
ill. a hídfelüljáró felújításának állását. 
 
Dajka Péter: Az elmúlt kb. 5 évben folyamatosan szűkült a főépítészi jogkör az építésügyben, ezáltal a 
települési jogköröket, így pl. külterületi építkezésekre nincsen ráhatása az önkormányzatnak, csak annyi 
lehetőség maradt, hogy bejelentést tud tenni az önkormányzat a Kormányhivatal felé, ha engedélyköteles 
tevékenység esetében szabálytalannak véli az építkezést. 
 
Schuszter Gergely: A felüljáró KDV-VIZIG tulajdon, a bányát működtető cég és a KDV-VIZIG ügye 
annak felújítása, információi szerint a tárgyalások ezügyben zajlanak a felek között, eredményre is 
vezettek, jövőre megtörténik a felújítás. 
 
 
4. napirendi pont: A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén 
 

Dr. Németh József: A Képviselő-testület márciusi ülésén határozatot hozott már a tárgyban szereplő 
részmódosítás elindításáról, a településrendezési eszközök módosításának érdemi teljesítése azonban nem 
indult el, tekintettel arra, hogy a tervezett híd és a csatlakozó kerékpárúti szakasz nyomvonalát érintően 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDV-VIZIG) vagyonkezelői és 
mederkezelői hozzájárulása nem állt rendelkezésre, a KDV-VIZIG a Speciálterv Építészmérnöki Kft.-től 
ehhez kiegészítéseket kért. A KDV-VIZIG által előírtak figyelembevételével összeállított dokumentáció 
alapján a településrendezési eszközök módosítására irányuló háromoldalú tervezési szerződés 
véglegesítésére és a munka megkezdésére 2022. augusztus – szeptember hónapban kerülhetett sor. 
 
Ugyanakkor a fenti időtartam alatt jogszabálymódosítás lépett hatályba 2022. július 1-jén, amelynek 
következményeként új képviselő-testületi döntés szükséges a településrendezési eszközök 
részmódosításának elindításáról. A részmódosítást már ezen új jogszabály szerinti egyeztetési eljárással 
kell lefolytatni. A részmódosítás elkészítését a Völgyzugoly Műhely Kft. végzi, költségviselő a Speciálterv 
Építőmérnöki Kft. 
A Völgyzugoly Műhely Kft. tervező elkészítette a településrendezési eszközök módosítása munkaközi 
anyag c. tervdokumentációt, melynek partnerségi egyeztetésre bocsátásáról is a Képviselő-testületnek kell 
határoznia. 
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. 
 
Dr. Hidas András: Mi a különbség az egyszerűsített és az állami főépítészi eljárás között? 
 
Dr. Németh József: A jogszabályváltozások eredményeképpen a fő különbség az, hogy az eljárásokat 
egy elektronikus felületen, az ún. E-TÉR rendszerben kell lefolytatni. Minden tervezési és egyéb 
dokumentumot ide kell feltölteni, a partnerségi egyeztetést is ezen keresztül kell megtenni. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
 

119/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a településrendezési 
eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén” tárgyú 45/2022. (III. 7.) 
önkormányzati határozatát visszavonja 
 

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

 
 

120/2022. (X. 17.) 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 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja a 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a részmódosításhoz készített 
főépítészi feljegyzést. 

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: azonnal 
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a 120/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat melléklete 
 
 

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján az alábbi tarta-

lommal határozom meg a EUROVELO 6 KERÉKPÁROS ÚTVONAL FEJLESZTÉSÉNEK RÉSZÉT 

KÉPEZŐ DUNABOGDÁNY-KISOROSZI KÖZÖTT TERVEZETT ÚJ GYALOGOS-KERÉKPÁROS 

DUNA-HÍD ÉS A CSATLAKOZÓ DUNABOGDÁNYI KERÉKPÁRÚTI SZAKASZRA 

VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI PROJEKT TEKINTETÉBEN a TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖ-

ZÖK MÓDOSÍTÁSA megalapozó vizsgálatának, alátámasztó javaslatának tartalmi követelményeit. 

Az alábbi tartalom a tervezési feladathoz közvetlenül kapcsolódó vizsgálati tényezőt és szakterületi javaslatot 

tartalmazza, a tervezési feladatnak megfelelő tartalmi mélységben, biztosítja és igazolja a településfejlesztés és 

településrendezés alapvető követelményeinek a teljesülését. 

 
Dunabogdány, 2022. 10. 17. 
  

 
Dajka Péter 

önkormányzati főépítész 
 
 
A megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalma: 
 
MÓDOSÍTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA 
o Módosítással érintett terület elhelyezkedése, meglévő állapot 
o Hatályos településrendezési eszközök 
o Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
o Szabályozási koncepció 
o Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
o Védelmi és korlátozó elemek 

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
o A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
o Tájszerkezet, tájhasználat 
o Természetvédelmi javaslat, táji és természeti értékek 
o Biológiai aktivitásérték változása 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
o Közúti hálózati kapcsolatok 
o Közösségi közlekedés 
o Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
o Gépjármű elhelyezés, parkolás 
o Felsőbbrendű tervekben előirányzott közlekedéshálózati fejlesztések 
o Javaslat, szabályozási koncepció, tervezett közlekedési hálózat 

KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 
o Víziközművek 
o Energia ellátás 
o Hírközlés 
o Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
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121/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EuroVelo 6 
kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi között tervezett új 
gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakaszra vonatkozó 
projekt tekintetében településrendezési eszközök módosítása munkaközi anyag c. 
tervdokumentációt partnerségi egyeztetésre bocsátja. 
 

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

 
 
5. napirendi pont: A Fácános utca I. szakasza felújításának ügye 
 

Schuszter Gergely: A Fácános utca I. szakasza felújítása esetében a pályázati támogatás felhasználási 
határideje 2022. december 31. napja. A szeptemberi adóbefizetéseket mindenképpen meg kívánta várni 
az ügyben a döntéshozatallal. Ismerteti javaslatát a Fácános utca I. szakasz felújítása kapcsán. Erre a 
munkára pályázati támogatás áll rendelkezésre 20 M Ft összegben, melyhez saját erő biztosítása is 
szükséges. Így 31 M Ft a keretösszeg erre a célra. Az elkészült kiviteli tervben javasolt megoldás 
költségigénye (70 M Ft körüli összeg ) viszont többszöröse a rendelkezésre álló forrásnak. Erre tekintettel 
két műszaki javaslatot ismertet, melyet helyszíni bejárás alapján állítottak össze: az egyik verzió a 11-es 
útcsatlakozástól indulva kb. 300 m hosszú szakaszt érintene, a másik verzió pedig a Csapás dűlőtől 
(sorompó) kb. 300 m lefelé. A projekt az útburkolat felújítása mellett a csapadékvíz megfelelő levezetését 
is tartalmazza. 
 
Rácz Balázs: Milyen eltérés van az új verziókban az eredeti TANDEM Mérnökiroda által készített 
tervhez képest? 
 
Schuszter Gergely: Nem tartalmaz az új javaslat út kiszélesítést, kétsávosra nem bővítené az útpályát, 
viszont kitérők lennének. Nem szerepel benne továbbá teljes pályaszerkezet csere sem, ill. az egyik 
oldalon számol szegélyezéssel. 
 
Pásztor Andrea: Mekkora összeg áll rendelkezésre a költségvetésben erre a felújításra? 
 
Dr. Németh József: Ismerteti a költségvetésbe betervezett összeget. 
 
Balogh Arnó: Ha jól érti, lesz egy bizottsági ülés tervező és műszaki ellenőr jelenlétében a döntés előtt. 
 
Schuszter Gergely: Így van. 
 
Dr. Hidas András: A tervező a tervbemutatón 50-60 M Ft-ot becsült. A tartalomváltozás pályázati 
elszámolhatóságára kérdez rá. 
A másik felvetése a vízközmű kérdésköre. Nem biztos, hogy ekkora összeget rá kellene fordítani, ha aztán 
pedig folyamatos csőtörések következnek be. 
Az utca forgalma meglátása szerint emelkedik, változott a legutóbbi méréshez képest. Megfontolandó, 
hogy melyik szakasz irányában menjünk el: alul a forgalom a probléma, feljebb a csapadékvíz elvezetése. 
 
Schuszter Gergely: A pályázati támogatást kezelőkkel folyamatos a kapcsolattartás, ők is tisztában 
vannak az árak megemelkedésének problémájával. 
A víziközmű üzemeltető részéről a hozzájárulást megadták. 
 
Az ügyben a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt tartandó egyeztetés után 
hoz döntést a Képviselő-testület. 
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6. napirendi pont: A strand vizesblokk épület végleges villamos energia ellátásának biztosítása 
 

Schuszter Gergely: A szabadstrand vizesblokk épületének megépítése után most kerülhet sor a végleges 
áram kialakítására. Ennek elvégzésére két ajánlatot kapott az Önkormányzat, melyet ismertet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

122/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 
dunabogdányi szabadstrand vizesblokk épületének végleges villamos energia ellátása kialakítási 
munkálatainak elvégzésére az Épület-Vill Kft.-vel (2023 Dunabogdány, Szőlő u. 6.) köt szerződést 
263 582,- Ft + ÁFA vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kt.-vel kötendő 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 

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

 
 
7. napirendi pont: Falugyűlés időpontjának meghatározása 
 

Schuszter Gergely: A közmeghallgatásra a 2022. évi munkaterv szerint 2022. november 14-án kerül sor 
a képviselő-testületi ülés keretében. Javasolja, hogy a falugyűlés 2022. november 29-én 18:00 órakor 
kerüljön megtartásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

123/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
falugyűlésre 2022. november 29-én (kedden) 18 órakor kerül sor, helyszín: a Művelődési Ház 
nagyterme. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő azonnal 

 
 
8. napirendi pont: A házi gyermekorvosi praxis ügye 
 

A 8. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel. 
 
Schuszter Gergely a zárt ülést követően ismertette a napirend tárgyában elfogadott 124/2022. (X. 17.) 
önkormányzati határozatot, majd nyílt üléssel folytatódott a Képviselő-testület ülése. 
 

124/2022. (X. 17.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a MEDIFENIKA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. között házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában 2018. május 24. napján kötött 
feladat-ellátási szerződés 2022. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló okirat aláírására. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 
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9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

A mai ülés napirendjén szereplő témák azok, melyek előkészítésével, megszervezésével foglalkozott. 
 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 

a) TED – Tegyünk Együtt Dunabogdányért 
 

Pásztor Andrea: Tájékoztatást ad a TED mozgalom idei munkáiról. A korlátok felújító festése tavasszal 
jól sikerült. Úgy látja, hogy a faültetés ismét szükségesnek mutatkozik, mégpedig a templom téren 8 db 
fa ültetését tervezik, ill. a szobornál egy kerítés javítását, ennek részletei a közösségi felületükön jelennek 
meg. 
 
Schuszter Gergely: Jelezte ezeket az egyházközségi képviselő-testület felé, Kovács András elnöknek, 
véleményét, javaslatait kérve. 
 
b) Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2020. (VII.14.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Pásztor Andrea: Képviselői indítvány keretében javasolja a 10/2020. (VII.14.) önkormányzati 
rendeletben foglalt tiszteletdíj összegének módosítását 2022.11.01-től 0 Ft-ra, tekintettel a jelenlegi 
gazdasági helyzetre és az önkormányzatokat terhelő plusz kiadásokra. A javaslat kiküldésre került. 

 
Balogh Arnó: Nem támogatja a módosítást. Településünkön amúgy is jelképes összegű a tiszteletdíja a 
képviselőknek, összevetve a környékbeli településekével, jellemzően a polgármesteri illetmény 10 %-a. 
A tiszteletdíj a képviselői munka megbecsülésének a jele, összegtől függetlenül.  
Inkább aktívabb bizottsági munkára kéri a képviselőket, ill. felveti a fogadóórák tartását, szervezését. 
 
Dr. Németh József: A képviselői fogadóórák ügyében - talán a tiszteletdíj vagy az egységes e-mail 
címek tárgyalásakor - már jeleztük, hogy a Hivatal épületében erre van lehetőség. Hétfőnként délután 
16:00-18:00 óra között főépítészi ügyfélfogadás, ill. minden hónap utolsó hétfőjén 14:000-18:00 óra 
között FKF ügyfélfogadás van a nagytermi szárnyban, állandó jelleggel más foglaltságot jelentő esemény 
nincsen. Természetesen ezt is jó lenne egységesen kialakítani, hogy a polgárok számára is követhető 
legyen. 
 
Rácz Balázs: Fenntartja a tiszteletdíj kapcsán korábbi véleményét. A költségvetés kis hányadát jelenti ez, 
támogatta a bevezetését, nem változtatna. 
 
Héder Tamás: Személy szerint nem a pénz, tiszteletdíj miatt jelentkezett képviselőnek, azonban az 
ismertetett javaslatot populizmus ízűnek érzi. Éves szinten kb. 2 millió Ft szabadulna így fel, van-e ennek 
felhasználására konkrét javaslata, célja? 
 
Pásztor Andrea: Nincs javaslatában semmi populizmus, személy szerint saját tiszteletdíját a TED 
szervezet akciókban adja vissza eddig is. 
Javaslata az, hogy a rezsiválságban nehéz helyzetbe kerülő személyek, családok megsegítésére, 
támogatására álljon rendelkezésre bizottsági keretként. 
 
Héder Tamás: Így tudja támogatni a javaslatot. Saját ötlete a minimálbéren foglalkoztatott 
önkormányzati dolgozók részére cafetériaként való támogatás lett volna. 
 
Dr. Hidas András: Támogatta a képviselői tiszteletdíj bevezetését, a COVID időszak alatt javasolta a 
megszüntetését, de a polgármester erről nem döntött egyszemélyben. Nem tartja központi kérdésnek. 
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Úgy látja, hogy nincs anyagi kényszerben az Önkormányzat, és bár nem látjuk, mit hoz a jövő, ebben a 
kérdésben a későbbiekben is hozhatunk ilyen döntést ekkora nagyságrendet érintően. 
 
Nagy Ákos: A képviselői tiszteletdíj bevezetése után lett képviselő. Van saját véleménye, ezért támogatja 
az előterjesztést. Saját döntése volt az, hogy elinduljon képviselőként a választáson, minden velejárójával. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási 
javaslatot. 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 20.) 

önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2020. 
(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
11. napirendi pont: Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 
 
A 11. 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 – 20:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


