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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 13-án 
a Községháza nagytermében megtartott üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Héder Tamás 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 4. napirendi pontot kéri levenni a napirendről, tekintettel arra, hogy 
Ujhelyi Éva a mai ülésen betegsége miatt nem tud részt venni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

2. Beszámoló a pályázatok helyzetéről, elszámolásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

3. Beszámoló a Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

4. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

6. Mobilitási koncepció II. ütem készítés ügye 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

7. Helyi civil szervezetek beszámolója a 2022. évi támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

8. Cafeteria Szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

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

 

10. Egyebek 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 

11. Ingatlanvásárlás iránti kérelem 
ZÁRT ÜLÉS 
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Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 
 

12. Energetikai korszerűsítés lehetőségei 
ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Heim-Kállay Sarolta pénzügyi-gazdálkodási munkatársat, majd megadja 
neki a szót. 
 
* Balogh Arnó 17:10 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Heim-Kállay Sarolta: Összeállításra került a 2023. évi önkormányzati költségvetés első körös tervezete. 
Ismerteti a 2023. évi költségvetés kereteit, fő számait. Az összeállított munkaanyag szerint a költségvetési 
főösszeg tervezet 635 164 eFt. Ebben a személyi juttatások a legnagyobb rész a kiadási oldalon (~248 000 
eFt járulékkal együtt). Dologi kiadások (225 113 eFt) között a rezsiköltségek esetében a villamos energia 
kiadás esetében kétszeres emelkedéssel, a gázdíj esetében 12 %-os emelkedéssel kalkulálunk minden 
intézménynél. Szociális kiadásokra 5 111 eFt szerepel a tervben. Egyéb, működési célú kiadások tervezett 
összege 114585 eFt. A tartalék 34 015 eFt, ebből 20 000 eFt céltartalék. A beruházások, felújítások 
tervezett összege 30 377 eFt. 
Bevételi oldalon az állami finanszírozás 291 288 eFt, a helyi adóbevételek tervezett összege 177 800 eFt, 
működési bevételek tervezett összege 76 063 eFt. 
 
Ismerteti az egyes intézmények esetében a költségvetési főösszeget. A Polgármesteri Hivatal esetében ez 
66 206 eFt, az Óvoda esetében 169 825 eFt, a Művelődési Háznál pedig 29 673 eFt. Valamennyi 
intézménynél elmondható, hogy a tervezet már számol a központi minimálbér és garantált bérminimum 
emeléssel is, és ehhez igazodva a dolgozók vonatkozásában ~10 %-os bér-, ill. illetmény emelést tartalmaz 
a tervezet. 
 
Az Önkormányzat esetében a bevételi és kiadási főösszeg 621 939 eFt, ebben az intézményfinanszírozás 
is benne értendő. A szolidaritási hozzájárulás idén jelentősen megemelkedett: 2022. évben 3 millió Ft 
volt, idén 14 millió Ft, ez megterheli a költségvetést. Megemelkedett az orvosi ügyeletre előirányzott 
kiadás: 2,7 millió Ft-ról 5,7 millió Ft-ra. 
A beruházások, felújítások között a korábbi képviselő-testületi döntésekkel elfogadott tételek kerültek 
betervezésre: ilyen a településterv készítés esedékes összege, a mobilitási koncepció 2. ütemének költsége, 
ezen kívül a víziközmű felújítás, pótlás tétele, ill. intézményi tételek (informatikai eszköz beszerzés). 
Új feladat a gyermekorvos helyettesítéssel történő ellátása, ennek finanszírozása a NEAK-tól érkezik 
9 600 eFt összegben bevételi oldalon, kiadási oldalon szükséges önkormányzati hozzájárulás. 
A civil keret 4 500 eFt. Szociális kiadásokra 5 111 eFt szerepel a tervben, itt az állami finanszírozás 2 
millió Ft-ra csökkent. 
 
A helyi iparűzési adó esetében idén már nincs felezés, ezét szerepel a tervben 145 millió Ft, ill. itt még a 
2022. évi kompenzáció elszámolása is megtörténik idén, erre egyelőre adat nincs, ezért nem szerepel a 
költségvetésben. 
 
A víziközmű bérleti díj a rendszerre kerül visszaforgatásra, felújítási-pótlási munkákra. 
 
Az intézményi egyeztetések már megtörténtek, az Óvoda esetében beruházási kiadás nincs tervezve, a 
bérköltség jelentős. A Művelődési Ház esetében a bevételi oldalon 4,5 M Ft a tervezett összeg terembérleti 
díjakból. Itt is és a Sportcsarnok esetében is felmerült a bérleti díjak emelése, a jelenlegi díjak nem állnak 
arányban a rezsiköltségek emelkedésével. 
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Dr. Németh József: A helyi iparűzési adó esetében nem volt könnyű a tervezés, tekintettel a 2021. és 
2022. évi iparűzési adó felezésre a KKV-k esetében. 2023. évben ez a lehetőség már nincsen, ismét 2 %-
os mérték alapul vételével kell az iparűzési adót megfizetniük a vállalkozásoknak. Ugyanakkor a 2022. évi 
felezés kompenzációja akként történik, hogy tavaly előleg érkezett, majd idén a vállalkozások 2022. évi 
mérlegbeszámolója alapján elszámolás történik. Az elszámolás eredményeként pedig az előleg kiegészítése 
történik az Államkincstár részéről, ha a szaldó az önkormányzatra nézve pozitív, míg amennyiben az 
előleg meghaladná az 1%-nyi adóbefizetés összegét, akkor visszafizetés terhelné az önkormányzatot. 
2021. évet érintően is ez volt a rend, ott már teljes, elszámolt évről beszélhetünk, ez szolgált alapul az idei 
iparűzési adóbevétel tervezéséhez. Így nem kalkulál a tervezet a 2022. évi IPA kompenzációjával, előzetes 
adatok nyár folyamán várhatók. 
 
Ingatlanértékesítésből származó bevétellel nem számol a tervezet, de volt egy adásvételről szóló 
képviselő-testületi döntés még 2022. december hónapban, ill. egy a mai ülésen is napirendre kerül, ez még 
a bevételi oldalt befolyásolhatja, ahogy az esetleges terembérleti díjak emelése is. 
 
Cafetéria a tavalyi szinten van, azzal, hogy az Óvodához hasonlóan idén a Művelődési Ház esetében is 
megjelenik egy, cafetériában kifizethető jutalom keret, ami az említett bérrendezésen felül értendő. 
 
Schuszter Gergely: Az előterjesztett költségvetés tervezet alapján tehát az intézmény finanszírozás 
szinten maradt, míg az önkormányzati fejezet csökkent. Költségvetési helyzetünk stabil. Béremeléssel 
számol a tervezet 10-12 %-os mértékkel. Az ügyeleti átszervezés Pest megyét – az eddigi információk 
alapján – az év végén fogja elérni, ezért a tervezet az egész évet érintően kalkulál ezzel a kiadással. 
A rezsikiadások emelkedése idén számottevő, de várhatóan tartani tudja az Önkormányzat. 
A szociális támogatás közel 3 millió Ft-tal csökkent állami oldalról, ide is saját erő kell. 
Az iskolai étkezőre felvett hitel idén lejár, új hitel nincsen. 
Kiemeli végül, hogy 2023. évre vonatkozóan helyi adóemelést nem fogadott el a Képviselő-testület, nem 
volt erre javaslat sem. 
Várakozásaink szerint működési probléma nem jöhet elő ebben az évben sem. 
 
Rácz Balázs: A tervezett béremelés fedezete saját erő vagy központi támogatás érkezik erre? Lehet-e 
tudni, hogy mennyi a rezsiemelkedés összmértéke? Látható a tervezetből, hogy a megnövekedett 
működési kiadások miatt csökkent a beruházások, felújítások keretösszege idén, így kisebb lesz a 
mozgástér. 
 
Heim-Kállay Sarolta: A béremelés esetében a minimálbér, ill. garantált bérminimum emelés esetében 
van állami kompenzáció, de egyébként saját erőből megy az emelés. A rezsikiadások esetében ilyen 
összehasonlítással nem készült a mai ülésre. 
Idén nincs pályázati forrás, tavaly felhasználásra került valamennyi, ez emelte meg a tavalyi beruházási, 
felújítási keretet, idén valamennyi saját forrásból finanszírozott. 
 
Schuszter Gergely: Az illegális rákötésből eredő befizetett víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
felhasználása ügyében tárgyalásokat kezdeményezett a Fővárosi Vízművek vezérigazgatójával, 56 millió 
Ft-ról van szó, ehhez jön a bérleti díjakból rendelkezésre álló összeg, így kb. 80 millió Ft-os tételről van 
szó, amit víziközmű ágazatonként szétbontva kell felhasználni. Áprilisra kért egy javaslatot a 
közműszolgáltatótól a felhasználás vonatkozásában. 
 
Dr. Hidas András: A víziközművel kapcsolatban kérdezi, hogy mikor volt az említett befizetés? 
 
Schuszter Gergely: Ahogy azt már többször elmondtuk, a befizetés a szolgáltató számlájára történt, 
víziközmű fejlesztési hozzájárulás és bírság formájában, részletekben, 2022. évre folyt be teljes 
mértékben. 
 
Dr. Hidas András: A béremelések esetében az óvodánál 10 %-nál magasabb mértékű emelésről van szó? 
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Dr. Németh József: Az óvodapedagógusok esetében – ha a sajtóban megjelenő tájékoztatásokat jól érti 
– 10 %-os emelést a Kormány megtesz, függetlenül az uniós pénzek sorsának alakulásártól, a további 
bérrendezés pedig attól függően alakul. Ennek mértéke, ütemezése és finanszírozása a későbbiekben 
derül ki. A létszám táblát még javítani kell, közalkalmazott az óvodában van, ill. a családsegítő az, a 
Művelődési Ház esetében munkaviszony van már. A Művelődési Házban alkalmazotti béremelés, 
túlmunka keret és cafetéria-keret van betervezve. 
 
Heim-Kállay Sarolta: A cafetéria-keret esetében készült egy tervezet a jelenlegi összeg kétszeresével 
(150 eFt), de a létszám-állomány nagysága miatt ez az emelés nem fért bele, az intézményi cafetéria-
szabályzat pedig egységes. 
 
Dr. Hidas András: A védőnői finanszírozás miért csak 6 hónapra tervezett? Átszervezés várható? A 
tartalékkeret felosztása min alapul? 
 
Dr. Németh József: Két területen várható átszervezés idén, mindkettőre már elfogadott jogszabály van. 
Az egyik a védőnői feladatellátás, amit az Állam átvesz 2023. július 1-től, ezért mind bevételi, mind kiadási 
oldalon 6 hónappal számolunk. A másik a háziorvosi ügyelet, ami országos átszervezés alatt áll 2023. 
január 1-től, havonta kerülnek át a megyék az új ügyeleti ellátási rendbe ütemezetten, Pest megye lesz az 
utolsó, ezért ott egész évre számoltunk a kiadással. 
A tartalék soron 20 millió Ft céltartalék szerepel, az előző évről áthúzódó víziközmű bérleti díj terhére 
teljesítendő felújítás, pótlási munkákra rendelkezésre álló összeg, illetve a szociális tűzifa pályázat 
vonatkozásában van áthúzódó összeg, a többi az általános tartalék. 
 
Dr. Németh József: A következő körben tehát bizottsági tárgyalás következik, a március 13-i képviselő-
testületi ülésen pedig elfogadás. 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a pályázatok helyzetéről, elszámolásáról 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Kránicz-Kammerer Zsófia pályázati ügyintézőt, majd megadja neki a szót. 
 
Kránicz-Kammerer Zsófia: Részletesen ismerteti a 2022. évben beadott pálázatok körét és helyzetét. A 
2022. évben benyújtott pályázatok nagy részét nem tartalmi szempont miatt, hanem forráshiány miatt 
elutasították. Az Önkormányzat adott be támogatási kérelmet kulturális programok megvalósítására, 
tervkészítésre, út és járda felújításokra, eszközbeszerzésekre, játszótér építésre, épületfelújításra. A 2022-
ben beadott pályázatok közül már csak egy pályázat elbírálására várunk, melyet a Patak, Árok, Béke és 
Svábhegy utcák felújítása tartalommal adtuk be. 2022. június 22-én érkezett egy értesítés, hogy a pályázat 
jogosultsági feltételei teljesültek, kezdődik a pályázat tartalmi bírálata. 
Ismerteti a 2022. évben megvalósított pályázatokat, ezek az előző évről áthúzódó tételek voltak: kulturális 
programok (Thália Bogdányban nyaral, Brassissimo), épületfelújítások (Óvoda régi épület, Művelődési 
Ház), útfelújítás (Fácános utca I. szakasz), strandfejlesztés I-II. ütem (vizesblokk építés, tereprendezés), 
eszközbeszerzés (családsegítő, Művelődési Ház), egyéb (felelős állattartás). 
A pályázatok megvalósítása mellett kiemelt feladat a pályázati elszámolások benyújtása, azaz a pályázatok 
pénzügyi-műszaki lezárhatóságának teljesítése. Ezeket is határidőre készítjük, a Magyar Államkincstár 
folyamatosan dolgozza fel. Még 2022. decemberében a Magyar Államkincstár záró ellenőrzésre érkezett 
a 2020/2021. évi „Óvoda-projekttel” kapcsolatosan. Az ellenőrzésen pénzügyileg és műszakilag is 
rendben találtak mindent, a projekt így hivatalosan is lezárult a Támogató Hatóság részéről. 
 
Tájékoztatást ad a 2023. évi – eddig ismertté vált – pályázati lehetőségekről: 

- Aktív Magyarország Program keretében 3 pályázati kiírást tettek közzé, melyek közül a 
bringapálya vonatkozásában érkezett ajánlat, 44 millió Ft-os összeggel, a pályázható keretösszeg 
20 millió Ft. 

- Bölcsődei fejlesztés: várhatóan újra kiírásra kerül, a pályázók köre: Önkormányzat vagy Egyház. 
A Figyelj Rám Egyesület szeretne pályázni bővítésre, ezért állásfoglalás kérése iránti tisztázó 
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kérdés került beküldésre.  
- Okoszebra pályázat: 50 %-os költség támogatásra lehet pályázni. 

 
Rácz Balázs: Van-e arról információ, hogy a Magyar Falu program pályázatait idén mikor írják ki? A 
TOP Plusz pályázatok esetében hogyan működik a kiírás, benyújtás? 
 
Kránicz-Kammerer Zsófia: Tavaly ilyenkor már ismert volt a Magyar Falu Program valamennyi 
pályázata, idén nincs információ erről. A TOP Plusz számunkra szóba jöhető pályázatai forráshiány miatt 
felfüggesztésre kerültek. Az ún. BM pályázat önkormányzati feladatellátás támogatására a tavasszal 
várható. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

9/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
által benyújtott pályázatok helyzetéről, elszámolásáról összeállított beszámolót tudomásul veszi. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: további intézkedést nem igényel 

 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről 
 

Schuszter Gergely: Köszönti Liebhardt András igazgatót, majd megadja neki a szót. 
 
Liebhardt András: Ismerteti beszámolóját a Művelődési Ház 2022. évi működéséről, programjairól, a 
megvalósult rendezvényekről, felújításokról, emberi erőforrás helyzetéről, kihasználtságáról. 2022. évben 
a heti rendszerességű programokon, foglalkozásokon túl 98 rendezvényt abszolvált az intézmény, ebből 
32 intézményi szervezésű rendezvény, 13 intézményi társszervezésben, 19 civil szervezésű rendezvény, 
13 társintézmények rendezvényei, 9 egyéb közrendezvény, 12 zártkörű magánrendezvény volt. 
A raktározás évtizedek óta nem megoldott. Ebből kifolyólag nincs igazgatói iroda, az egykori iroda is 
raktárként funkcionál. Majd minden rendezvénynél komoly tárgymozgatást kell megvalósítani, ami idő és 
munkaigényes. 
A Művelődési Ház, Dunabogdány személyi állománya: 2 fő teljes, 8 órában foglalkoztatott 
(művelődésszervező-igazgató, kulturális asszisztens), valamint 1 fő 6 órában foglalkoztatott személy 
(könyvtári szolgálatra). 
Ismerteti a 2022-ben pályázati pénzből (MFP) elvégzett felújításokat. 
Összeállította a 2023. évi terveket is (programok, rendezvények, fejlesztések). 
 
Schuszter Gergely: A 2023. évi tervek nem ennek a napirendnek a tárgya, arról külön napirendet javasolt, 
előzetesen pedig bizottsági szintű tárgyalást is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

10/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház 
Dunabogdány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: az igazgató értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
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4. napirendi pont: Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
 

Dr. Németh József: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése 
előírja a temetővel és temetkezéssel kapcsolatos helyi szabályok rendeleti szintű meghatározását, a 
rendeletalkotás kötelező abban az esetben is, ha nem az önkormányzat tulajdonában van a temető, de 
megállapodás alapján az adott temető vagy temetőrész vonatkozásában látja el a köztemető 
fenntartásának kötelezettségével járó, jogszabályban meghatározott feladatokat. 
A törvény által előírt tartalomnak megfelelő önkormányzati rendelet előkészítése során a Dunabogdányi 
Nepomuki Szent János Plébániával, mint a temető tulajdonosával és fenntartójával való egyeztetése is 
megtörtént, melynek eredményeképpen a rendeleten túl az Önkormányzat és a Plébánia közötti, a 
Plébánia út 91 hrsz. alatt fekvő temető fenntartásával és üzemeltetésével új megállapodás is előterjesztésre 
került. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

11/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
Önkormányzat és a Dunabogdányi Nepomuki Szent János Plébánia (2023 Dunabogdány, Plébánia 
út 17.) között, a Dunabogdány Plébánia út 91 hrsz. alatt fekvő temető fenntartásával és 
üzemeltetésével kapcsolatos megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

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

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

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) 

önkormányzati rendeletét a köztemető fenntartásának, üzemeltetésének és használatának 
rendjéről. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. napirendi pont: A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén 
 

Schuszter Gergely: A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján a 
részmódosítás egyeztetési szakasza, valamint a www.dunabogdany.hu honlapon közzétett hirdetményben 
írtak szerint és az E-TÉR felületen keresztül a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. A partnerségi 
egyeztetés során észrevétel, vélemény nem érkezett. Az állami főépítész záró véleményének kiadásához 
szükséges ennek formális lezárása. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

12/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2021. (X. 17.) önkormányzati 
határozattal elindított, az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező 
Dunabogdány-Kisoroszi között tervezett új gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó 

http://www.dunabogdany.hu/
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dunabogdányi kerékpárúti szakaszra vonatkozó projekt tekintetében településrendezési eszközök 
módosítása ügyében 

1. megállapítja, hogy a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése, és 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet szerint 
lefolytatott partnerségi egyeztetés során észrevétel, vélemény nem érkezett; 

2. úgy dönt, hogy a partnerségi egyeztetést lezárja; 
3. megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet szerint megkeresett, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek 
határidőben beérkezett véleményei alapján a településrendezési eszközök tárgyi 
módosításához környezeti vizsgálat nem szükséges. 

 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont: Mobilitási koncepció II. ütem készítés ügye 
 

Schuszter Gergely: Kéri Pásztor Andrea elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság előtti tárgyalások eredményét. 
 
Pásztor Andrea: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság két ülésen is egyeztetést 
folytatott a Közlekedési és parkolási kérdések (Mobilitási koncepció 2. ütem készítése) témájában. Az 
első alkalommal a mart aszfalt felhasználása is téma volt, ahol a Bizottság azt kérte az Önkormányzattól, 
hogy újra mérje fel azokat a helyeket, ahová a rendelkezésre álló mart aszfalt felhasználható. Felmerült az 
is, hogy eladási árra kérjünk javaslatot, ha esetleg az lenne a kedvezőbb megoldás. 
A második alkalommal a KTI munkatársai is jelen voltak. Azt az ülést egy belső levelezés is megelőzte, 
ahol a kérdések, észrevételek összegyűjtésre kerültek. Rugalmasan álltak hozzá, eljutottak hozzájuk ezek 
a kérdések, észrevételek. A bizottsági ülésen újra meggyőződtek a tagok arról, hogy a KTI szakmai 
segítsége nem nélkülözhető a parkolási és forgalomszabályozási kérdések megnyugtató rendezéséhez. A 
későbbiekben – a konkrét intézkedési javaslatok kidolgozása során – konzultációs lehetőségeket 
biztosítanak. A Bizottság javasolja a megbízásukat. 
 
Schuszter Gergely: A mart aszfalt felhasználása ügyében összeállításra kerül egy javaslat, ami képviselő-
testületi ülésre fog kerülni. 
 
Balogh Arnó: A két bizottsági ülés hasznos volt a témában, meglátása szerint a KTI munkatársainak is 
hasznos volt az összeállított kérdés, észrevétel lista. Támogatja a megbízásukat. 
 
Dr. Hidas András: Egyetért azzal, hogy hasznos volt a bizottsági tárgyalás és a szakértők orientálása. 
Ugyanakkor továbbra sem látja a költségvetési lehetőségeket, ill. van még olyan terület (pl. tanuszoda 
energetikai kérdései), ami nála előbbre van, ezért halasztaná a döntést ebben a napirendben. 
 
A Képviselő-testület Dr. Hidas András módosító indítványát – ami a Mobilitási koncepció II. ütem 
készítés ügyében a döntéshozatal elhalasztására irányul – 1 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében 
nem fogadta el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot. 
 

13/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat Dunabogdány mobilitási koncepció elkészítése keretében a 2. ütem 
(Helyzetelemzés; Javaslatok, intézkedések) elkészítésére a KTI Magyar Közlekedéstudományi és 
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Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-vel köt szerződést 3 650 000,- Ft + ÁFA áron, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő szerződés megkötésére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt az 1. pontban szereplő összeg 
fedezetének a 2023. évi költségvetésbe való betervezésére. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Schuszter Gergely polgármester 
  2. pont esetében: Dr. Németh József jegyző 

Határidő: 1. pont esetében: a döntést követő 15 napon belül 
   2. pont esetében: a 2023. évi költségvetés elfogadásának ideje 

 
 
7. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2022. évi támogatás felhasználásáról 
 

Dr. Németh József: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat 2021. évben 15 helyi szervezet részére 
nyújtott támogatást összesen 4 460 e Ft összegben. Határidőre minden támogatást igénybe vevő civil 
szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

14/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil 
szervezetek által – a részükre nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
benyújtott beszámolókat tudomásul veszi. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. napirendi pont: Cafeteria Szabályzat jóváhagyása 
 

Dr. Németh József: Az 1. napirend keretében ismertetésre került az éves keret intézményi szinten, a 
tavalyi szint maradna. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. 
 

15/2023. (II. 13.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és 
intézményei vonatkozásában a 2022. évre jóváhagyott Cafetéria Szabályzatok hatályát 2023. évre 
meghosszabbítja, változatlan tartalommal. 

 

Felelős: Dr. Németh József jegyző 
Határidő: folyamatos, ill. a 2023. évi költségvetés elfogadásának ideje 

 
 
9. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

Az illegális rákötésből eredő befizetett víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználása ügyében 
tárgyalásokat kezdeményezett Csörnyei Gézával, a Fővárosi Vízművek megbízott vezérigazgatójával, 
ennek első megbeszélésére sor került. Itt 56 millió Ft-ról van szó, ehhez jön a bérleti díjakból 
rendelkezésre álló összeg, így kb. 80 millió Ft-os tételről van szó, amit víziközmű ágazatonként szétbontva 
kell felhasználni. Áprilisra kért egy javaslatot a közműszolgáltatótól a felhasználás vonatkozásában. 
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10. napirendi pont: Egyebek 
 

a) Virágosítási verseny meghirdetése 
 

Pásztor Andrea: Tavaly részt vett Dunabogdány a Virágos Magyarországért pályázatán, ahonnan 
érkezett egy javaslat, virágosítási verseny hirdetésére, ezt a TED – Tegyünk Dunabogdányért 
mozgalommal felkarolva a Bogdányi Híradó következő számában szeretné meghirdetni. A részletek 
kidolgozása zajlik, várhatóan palánták beszerzését hirdetnék meg, 50 %-os önkormányzati költségviselés 
mellett. 
 
b) NOKS munkaterv 
 
Dr. Hidas András: Ismerteti az általa összeállított munkatervet, témajavaslatokat. 
 
 
11. napirendi pont: Ingatlanvásárlás iránti kérelem 
 
12. napirendi pont: Energetikai korszerűsítés lehetőségei 
 
A 11., 12. 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 – 20:15 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


