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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 10-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Spanisberger János 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 pontok:
1.

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

2.

A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

3.

Partnerségi egyeztetési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

4.

A települési főépítészi feladatok ellátása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

5.

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

6.

Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

7.

Beszámoló a Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézményének kérelme tanulók táboroztatására
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
Schuszter Gergely: Köszönti Spáth Gottfriedné elnököt, majd megadja a szót a beszámoló
megtartásához.
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Spáth Gottfriedné: Elöljáróban kiemeli, hogy 10 éve látják el a házi segítségnyújtást a településen.
Ismerteti az Egyesület 2016. évi feladatellátásáról összeállított beszámolót. Az Egyesület biztosítja a házi
segítségnyújtást azon lakosok számára, akik koruk, szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt
segítségre szorulnak, mivel önmagukat nem vagy csak segítséggel képesek ellátni a mindennapi élet
feladataiban.
Az elmúlt év a változások éve volt, mivel a házi segítségnyújtás területén új értékelőlap és mérőtábla
került kiadásra, bevezetésre, mely alapján az idősek körülményeit, állapotát a háziorvos és a gondozó
értékelte. Tájékoztatást ad arról, hogy emiatt egy ellátott sem esett ki a szolgáltatásból, összesen 14
ellátott volt 2016. évben.
Az Egyesület emellett a fogyatékossággal élő személyek részére támogató szolgálatot is működtet.
Schuszter Gergely: A CsereMatyi Családi Napközi és Játszóház működéséről kér tájékoztatást,
figyelemmel arra, hogy 2018. december 31-ig kell az Önkormányzatnak bölcsődei ellátásról
gondoskodni, az új jogszabályi előírások szerinti feltételek fennállása esetén.
Spáth Gottfriedné: Az Egyesület a nappali gyermekellátás területén is tevékenykedik, a CsereMatyi
Családi Napközi és Játszóház azon kisgyermekes (1-3 éves) szülők részére nyújt segítséget, akik a
foglalkoztatásba visszatérnek. Jelenleg két csoportban összesen 14 főt tudnak fogadni, térítési díj
ellenében. A beíratott gyermekek száma 19 fő, ebből jön össze a napi 14 fő. Területileg a létszám 60 %a dunabogdányi, 20-20 % Visegrádról és Tahitótfaluból érkezik. A jövőben további egy db hét fős
csoporttal szeretnék bővíteni ezt a szolgáltatást, erre lenne még hely az intézményben.
Az Egyesület nyitott továbbra is az együttműködésre az Önkormányzattal ezen a területen.

Rokfalusy Balázs képviselő 17:25 órakor megérkezik, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
41/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: az Egyesület értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
2. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Schuszter Gergely: Dunabogdány Község Önkormányzata 15/2017. (II. 13.) önkormányzati
határozatával pályázatot hirdetett a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő
egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra. A
pályázati forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben „Egyéb civil szervezetek támogatása” címen meghatározott 4.000.000,- Ft. Ez az elmúlt évi
keretösszegnél 500.000,- Ft-tal magasabb.
Felkéri Dr. Hidas Andrást a bizottsági tárgyalás részletes ismertetésére.
Dr. Hidas András: A településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek,
alapítványok, önszerveződő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra kiírt pályázatra
határidőben 17 pályázó nyújtotta be pályázatát. Mindegyik pályázat teljesítette a pályázati feltételeket,
egy pályázatot sem kellett visszautasítani érvénytelenség miatt.
A beérkezett igények összesen 6.068.000,- Ft összeget tesznek ki, ebből működési költségre 2.700.000
Ft-ot, különböző programok megvalósítására 3.368.000 Ft-ot kértek a pályázók.
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A képviselő-testületi ülést megelőzően a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi
Bizottsággal tartott együttes ülésén végig vette az egyes szervezetek pályázatait, és a rendelkezésre álló
keretet felosztva javaslatot fogalmazott meg az egyes támogatásokra. Az egyeztetésen részt vettek a
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is. Mérlegelték, hogy mekkora közérdeket szolgál,
mennyi saját erő áll rendelkezésre. Hangsúlyozza, hogy elsősorban projekteket, programokat kívánnak
támogatni. Évről-évre csiszolódik a rendszer.
Felmerült, hogy egyes tételek ne a civil pályázati keretből jusson működési, fenntartási célú
finanszírozáshoz (pl. Németekért Közalapítvány, Dunabogdányi Sportegyesület, ahol az Önkormányzat
is érintett).
Rácz Balázs: Ismerteti a benyújtott igényeket és a javasolt támogatási összeget szervezetenként.
Schuszter Gergely: Jelzi a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány által hangszerjavításra kért összeg
kapcsán, hogy az egyes hangszercsoportok (Tankerület használatában lévő, Önkormányzat kezelésében
lévő) feldolgozása és tisztázása feldolgozásra vár, és az év előre haladtával ez megtárgyalásra kerül
képviselő-testületi szinten.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
42/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil
szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el:
Dunabogdányi Sport Egyesület
Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
FAKULT Egyesület
Nyugdíjas Klub
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Dunabogdányi Cecília Kórus
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
Nepomuki Szent János Alapítvány
Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány
Bogdaner Singkreis
Dunabogdányi Svábzenekar
Donauknie Tanzgruppe

800.000,- Ft
300.000,- Ft
350.000,- Ft
200.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft
360.000,- Ft
60.000,- Ft
100.000,- Ft
200.000,- Ft
100.000,- Ft
300.000,- Ft
200.000,- Ft
100.000,- Ft
130.000,- Ft
100.000,- Ft
150.000,- Ft

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendelet Egyéb civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási
szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és a támogatási
kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szervezetek értesítésére a döntést követő 15 napon belül
a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 30 napon belül
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3. napirendi pont: Partnerségi egyeztetési szabályzat módosítása
Dr. Németh József: A Képviselő-testület 24/2017. (III.13.) önkormányzati határozatában
megindította a Településképi Arculati Kézikönyvre vonatkozó eljárást. Az eljárás során jogszabály
szerint partnerségi egyeztetést kell majd lefolytatni.
A 2017. március 8-tól hatályos, településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. § szerint a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályait rendeletben kell meghatározni.
Így a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint ezzel egy
időben a partnerségi egyeztetésről szóló korábbi önkormányzati határozat visszavonására van szükség.
Ismerteti a rendelettervezetet és a partnerségi egyeztetés részletszabályait. Új elemként jelenik meg
lakossági fórum tartása.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Dunabogdány község településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4 /2017. (IV. 12.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
43/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a
42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozatát és az azzal elfogadott Dunabogdány Község
Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A települési főépítészi feladatok ellátása
Schuszter Gergely: A jelenlegi főépítész szerződése 2017. április 30. napján megszűnik. Javasolja, hogy
2017. május 1-től a települési főépítészi feladatok ellátásával Dajka Pétert bízza meg az Önkormányzat.
Előzetesen már egyeztetésre került az ügyfélfogadási ideje is, ennek megfelelően az új főépítész
hétfőnként 16:00-18:00 óra között várja az ügyfeleket a Hivatalban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
44/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. május 1.
napjától Dunabogdány község települési főépítészi feladatainak ellátásával Dajka Péter okl.
építészmérnököt bízza meg, 100.000,- Ft + ÁFA / hó megbízási díjért. A települési főépítészi
feladatokat megbízási szerződés keretében látja el.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a települési főépítészi feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: 2017. április 28.
5. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Árvízvédelmi oktatásra került sor a Fővárosi Vízművek Zrt. bevonásával 2017. március 22-én, melyről
videó is készül, ami elérhető lesz a település honlapján. A folyamat folytatódni fog a jó együttműködés
keretében, helyszíni bejárással egybekötve.
A Bogdány Mozdul idei első rendezvénye 2017. március 25-én volt, a kerékpáros kirajzás. Ezen a napon
a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete szemétgyűjtési akciót hirdetett meg, önkormányzati
együttműködéssel.
Április 8-án húsvéti nagy piac volt a Hivatal udvarában.
Április 9-én az Esterházy János Társaság szervezésében tartottuk meg a Felvidékről betelepítettek
emléknapját.
Tájékoztatást ad arról, hogy április 1-től a Dunabogdányi Vízmű Kft. műszaki előadót foglalkoztat
Spanisberger János személyében.
6. napirendi pont: Egyebek
a) Helyi adóbevételek alakulása
Schuszter Gergely: Tájékoztatást ad a 2017. évben eddig befolyt helyi adó összegéről, adónemenként,
a tavalyi évben befizetett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 123 M Ft, április 7. napjáig
befolyt összeg 57,4 M Ft. Az építményadó, a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó teljesülése is
időarányosan megfelelő. A tavalyi év hasonló időszakához képest az iparűzési adóban és a
gépjárműadóban mutatkozik 3 M Ft összegű többlet. Köszönetét fejezi ki a fegyelmezett adófizetői
magatartás miatt, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak
finanszírozásához.
Az adózási morál fenntartása érdekében a Bogdányi Híradó következő lapszámában közzétételre kerül a
90 napon túli tartozással rendelkező adózók listája.
b) Varga Anna haszonbérleti kérelme
Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet, mely a 3213 hrsz.-ú ingatlan haszonbérletének
meghosszabbítására irányul. Az előző öt éves szerződés alatt tisztázandó kérdésként merül fel, hogy a
tényleges használat és a jogi telekhatár rendben van-e, ez földmérői kitűzéssel tisztázásra került. Az idén
január 31-ig ideiglenesen meghosszabbított haszonbérleti szerződés kapcsán a javaslat az, hogy 2018.
január 31-ig hosszabbítsuk meg a szerződést, a további hosszabbítás lehetőségével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
45/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 3213 hrsz.-ú 2352 m2 nagyságú ingatlant Varga Anna (2023 Dunabogdány,
Diófa u. 3191 hrsz.) részére haszonbérbe adja 2018. január 31. napjáig terjedő határozott időre, a
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haszonbér összege 7350,- Ft / év. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül
c) Kátyúzási munkákról tájékoztató
Spanisberger János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy felmérésre kerültek a helyi közutak
kátyúi. Ezek közül a főbb közlekedési utcákban lévő nagy kátyúk vágott formában kerülnek kijavításra
külső vállalkozó, a BOLA 95 Kft. bevonásával 10.500,- Ft/m2 vállalási áron. Előreláthatólag 250 m 2
területet érint ez a munka. Ismerteti az érintett utcák körét: Arany J. u., Táncsics M. út, Petőfi S. u.,
József A. u., Kiss u., Óvoda u., Sövény u., Árok u., Kert u., Patak u., Ady E. u., Béke u., Erzsébet
királyné u., Szent Donát u., Rákóczi F. u. A kisebbek javítása helyi saját erővel történik meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
46/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
kátyúzási munkák elvégzésére a BOLA ’95 Kft. által tett bruttó 10.500,- Ft/m2 összegű ajánlatot,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. A tavaszi kátyúzási
munkák előreláthatólag 250 m2 területet érintenek, a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló
1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletben erre a célra meghatározott keretösszegre figyelemmel.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
d) Az 1348/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése iránti kérelem
e) Az Általános iskola és a József A. utca összekötése során kialakuló zöldsáv kérdése
A 6/d)-e) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
7. napirendi pont: Beszámoló a Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, a közbiztonság
helyzetéről
Schuszter Gergely: Köszönti Kovács László kapitányságvezetőt és Herdics Antal visegrádi
őrsparancsnokot, valamint Link Ferenc körzeti megbízottat, majd megadja a szót a beszámoló
megtartásához.
Kovács László: Az írásban benyújtott beszámolót kiegészítve ismerteti az illetékességi terület elmúlt
évi bűnügyi mutatóit. Továbbra is csökkenés mutatkozik a regisztrált bűncselekmények számát illetően,
míg az eredményes nyomozás befejezés statisztikai mutató emelkedett. A bűnügyi felderítési mutatók
vonatkozásában sikerült megőrizni a 2015. évi szintet, az elrendelt nyomozások számának csökkenése
mellett. Ismerteti a ENYÜBS-statisztika dunabogdányi adatait, ami egy után-követéses statisztika, némi
emelkedést mutat a korábbi évhez képest. A közrendvédelmi szolgálat mutatói javulást mutatnak, az
elmúlt évben megerősített járőrszolgálatot tudtak szervezni túlórakerettel.
Természetesen tisztában van vele, hogy a szubjektív biztonságérzet más szempontból közelíti meg a
kérdést, hisz az áldozat oldaláról egy bűncselekmény is sok. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
és a Rendőrség között kifejezetten jó az együttműködés.
2017. március 1-től új körzeti megbízott került Dunabogdányba, akit ezúton is bemutat. Bemutatja
továbbá Herdics Antal visegrádi őrsparancsnokot.
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Schuszter Gergely: Köszönetét fejezi ki a szoros együttműködésért. Tájékoztatást ad arról, hogy a
közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére ajánlata van az Önkormányzatnak, de egyelőre
halasztani kellett a beruházást. Amennyiben az év közben a bevételek alakulása lehetővé teszi,
visszatérünk a megvalósítására.
Továbbra is kéri a településen működő vendéglátóegységek, szórakozóhelyek fokozott kontrollját, itt a
cél változatlanul a biztonságos szórakozás biztosítása.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
47/2017. (IV. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Szentendrei Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül
8. napirendi pont: Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézményének kérelme tanulók
táboroztatására
A 8. 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 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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