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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. SZEPTEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 19-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta a Dunabogdányi Általános és Zeneiskola
várható tanulólétszáma, indítható osztályszáma, napközis csoportszáma, pedagógus létszáma a
2011/2012. tanévben tárgyú határozat módosítása napirend sürgısséggel történı felvételét az 1.
napirendi pont után.
Heim Ferenc javasolta, hogy a zárt ülésre tervezett napirendi pontokat a napirend végén tárgyalják.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
kiegészítéssel és sorrend-változtatással együtt.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Dunabogdányi Általános és Zeneiskola várható tanulólétszáma, indítható osztályszáma,
napközis csoportszáma, pedagógus létszáma a 2011/2012. tanévben tárgyú határozat módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. FE-GROUP INVEST Zrt. ingyenes lakossági elektronikai hulladék győjtési ajánlata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. A Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történı mőködésének támogatása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994.(IV.6.) önk. számú rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Települési esélyegyenlıségi terv megrendelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Önkormányzati autóbuszok bérbeadási szabályzata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Dubniczki Tibor Táncsics Mihály utcai ingatlanával kapcsolatos kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9. Iskolai étkezı építés állása, az épületgépészeti munkák vállalkozási szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Jobbik Magyarországért Mozgalom rovásírásos helynévtábla állítási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Mezıgazdasági külterületekre vezetı utak lezárása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Rákóczi Szövetség támogatása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Fıépítész megbízása 2011. szeptember 1. és december 31. között
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. A hrsz.: 0150/4 telken észlelt környezetszennyezés
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Szeptember 7-én DPÖTKT Társulási Tanács ülése volt. A kistérségi polgármesterek megtárgyalták
az eKözigazgatási rendszer továbbmőködtetését (Pomáz és Csobánka nélkül 2012.01.01-tıl), kiírják
a közbeszerzési pályázatot. Döntés született a Kistérségi Iroda ifjúsági pályázaton indulásáról.
Pomáz és Csobánka tárgyalást folytat kistérségi tagdíjelmaradásaik részletfizetéses rendezésérıl.
Felhívás született a Pest Megyei Könyvtár mőködésének finanszírozásáról (lásd a külön napirendi
pontban).
A Hegylakók Egyesülete háromnegyed millió forintot győjtött össze útépítésre és kéri az
Önkormányzat kiegészítésével az útjavítások megszervezését.
Leányfaluval szeptember 14-én aláírtuk az új zeneiskola mőködtetési megállapodást.
A tanuszoda medencéje szivárog, a pince vizesedik, garanciális reklamációt nyújtottunk be, az
úszásoktatás indítása késik.
A Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdésnél a mővelési ágból kivonásra beadott és
megfellebbezett elsı fokú határozatot másodfokon változatlan formában jóváhagyták.
Közvilágítási problémák voltak, többek között a Diófa utcában hosszabb ideig nem mőködött a
világítás. Október végére a szolgáltatóval közös rendszer bejárást szervezünk.
A Dunakanyar Takarékszövetkezetnél megtörtént a felvett hitel végleges elszámolása, a
megérkezett pályázati elszámolásból a tartozást visszafizettük.

2. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános és Zeneiskola várható tanulólétszáma, indítható
osztályszáma, napközis csoportszáma, pedagógus létszáma a 2011/2012. tanévben tárgyú határozat
módosítása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
113/2011. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 57/2011.
(V.9.) önkormányzati határozatát a következık szerint módosítja:
„Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az
általános iskolában 14 (tizennégy) tanulócsoport; 11 (tizenegy) osztály és 2 (két) napközis
csoport és 1 (egy) tanulószoba indítását engedélyezi.”
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

114/2011. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 58/2011.
(V.9.) önkormányzati határozatát a következık szerint módosítja:
„Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az
általános iskolában a 4. (negyedik) osztály és a két napközis csoport esetében engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést. Az osztály várható létszáma 28 (huszonnyolc) fı, az I. számú
napközis csoport várható létszáma 28 fı, a II. számú napközis csoport várható létszáma 29
fı.”
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

3. Napirendi pont: FE-GROUP INVEST Zrt. ingyenes lakossági elektronikai hulladék győjtési
ajánlata
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy 2011. október 8-án ingyenes elektronikai
hulladékgyőjtés lesz a lakosság részére, ennek helyszíne a Hajó utca végén a buszforduló.
Ismertette a begyőjtésre hozható eszközök, gépek, berendezések körét. A lomtalanításra 2011.
október 27-én, csütörtökön kerül majd sor.
Fehérvári Anna kérte, hogy a mezıır az elektronikai hulladékgyőjtés napján legyen szolgálatban.

4. Napirendi pont: A Pest Megyei Könyvtár további változatlan színvonalon történı mőködésének
támogatása
Pályi Gyula ismertette a DPÖTKT Társulási Tanács ülésén hozott határozatot. Elmondta, hogy a
fenntartó Pest Megyei Önkormányzat 14 fıs létszámleépítést tervez az intézményben, nehéz anyagi
körülményei miatt. A Könyvtár nem kötelezı megyei önkormányzati feladatokat is ellát, kiemelte
ezek közül a települések mozgókönyvtári ellátását. Az idei év hátralévı részére esı mőködési
költségek 50 %-ának biztosítására lenne szükség a kistérségi települések részérıl,
lakosságarányosan. Ezzel elkerülhetı a leépítés, a jövıbeni mőködésrıl pedig tárgyalni lehet.
Liebhardt András fontos intézménynek tartja a Könyvtárat, amellyel jó az együttmőködés is.
Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a helyi önkormányzatokra próbálják hárítani a döntés felelısségét,
viszont úgy gondolja, hogy ebben az esetben vállalni kell a kiadást.

4

Gräff Albertné arra kérdezett rá, hogy mi történik abban az esetben, ha nem mindegyik település
vállalja a támogatás megfizetését.
Fekete Péter elmondta, hogy az önkormányzatok tervezett hozzájárulása mellett komoly társadalmi
szervezıdés is kialakult a Könyvtár jövıje érdekében. Szentendre esetében tulajdonképpen városi
könyvtár is egyben az intézmény. javasolta a támogató határozat elfogadását.
Heim Ferenc indítványozta, hogy azzal a feltétellel döntsön a Képviselı-testület, amennyiben
valamennyi kistérségi önkormányzat befizeti a ráesı részt.
Schuszter Gergely a Könyvtár jövıbeni, hosszabb távú terveirıl kér tájékoztatást az illetékesektıl
a lehetı legrövidebb idın belül, addig elhalasztaná a döntést.
Pályi Gyula szerint erre nincs idı, kár lenne kivéreztetni egy olyan intézményt, aminek újraindítása
sokkal nehezebb és költségesebb. Ismertette továbbá a civil kezdeményezéseket, melyeket
Dunabogdányban is meghirdetnek.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
115/2011. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei
Könyvtár részére 374.379,- Ft összegő támogatást nyújt a 2011. évi mőködés biztosításához,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
A támogatás nyújtásának feltétele valamennyi kistérségi települési önkormányzat támogató
hozzájárulása.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

5. Napirendi pont: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994.(IV.6.)
önk. számú rendelet módosítása
Dr. Németh József ismertette a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-tıl hatályos
változásait, az új, kibıvített lakásfenntartási támogatás jövedelmi és vagyoni feltételeit, az igénylés
módját, a támogatás nyújtásának szabályait. A korábbi szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási
rendszer megszőnt, illetve módosult formában beépült az ún. normatív lakásfenntartási
támogatásba, mely jelentısen megemelt jövedelemhatárig (71.250,- Ft) igényelhetı. Erre tekintettel
a helyi szociális rendelet módosítása is szükséges.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (IX. 20.) önkormányzati
rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV.6.) önk.
számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

6. Napirendi pont: Települési esélyegyenlıségi terv megrendelése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a település rendelkezik közoktatási
esélyegyenlıségi tervvel és programmal, melyet a Kistérség településekre lebontva készíttetett el.
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Szükség van települési esélyegyenlıségi tervre is, melyet kistérségi terv nem helyettesíthet. Számos
pályázat esetében elıírás ennek a csatolása, amennyiben nincs ilyen, úgy az automatikus kizárást
eredményez. Két szervezet is ajánlkozott a munka elvégzésére, árajánlatot kér be, ezt követıen dönt
a Képviselı-testület a megrendelésrıl.

7. Napirendi pont: Önkormányzati autóbuszok bérbeadási szabályzata
Pályi Gyula elmondta, hogy a korábbi képviselı-testületi határozatnak megfelelıen a jegyzı
elıkészítette a szabályzatot.
Heim Ferenc kérte, hogy a magáncélú igénybevétel lehetséges köre kerüljön konkrétabban
nevesítésre.
Fehérvári Anna kérte, hogy a szabályzat elfogadásáról azt követıen döntsön a Képviselı-testület,
hogy azt a Német Kisebbségi Önkormányzat is megtárgyalta. A magáncélra történı bérbeadás
engedélyezését lehet majd mérlegelni, azt nem zárná ki eleve.

8. Napirendi pont: Dubniczki Tibor Táncsics Mihály utcai ingatlanával kapcsolatos kérelme
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, mely a Szabályozási Tervben a 1216 hrsz.-ú ingatlanon szereplı
4 m széles gyalogút megszüntetését javasolja a telek beépíthetısége, ill. értékesíthetısége
érdekében. Az ingatlan önkormányzati megvásárlására nem lát esélyt, viszont lehetıség a gyalogút
3 m szélességre csökkentése, ezzel a telek már beépíthetıvé válik.
Heim Ferenc elmondta, hogy a Szabályozási Terv szerinti útkialakításokkal értékes telkek
alakulnának ki, sajnos ez elakadt. A korábbi szándék az értéknövekedésért „cserébe” a
magántulajdonosok hozzájárulását várta volna.
Liebhardt András az érintett tulajdonosi kör újbóli összehívását jó ötletnek tartaná, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bevonásával október folyamán.
Ügyrendi javaslat alapján a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a 9. és 10. napirendi pont
tárgyalásának sorrendjét – a megjelent meghívottakra tekintettel – felcserélte.

9. Napirendi pont: Jobbik Magyarországért Mozgalom rovásírásos helynévtábla állítási kérelme
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, valamint a közútkezelıi hozzájárulás eljárási szabályait.
Jogszabályi elıírás nincs állami út esetében települési hozzájárulás kérésére, azonban a kérelmezık
szerint ez a közútkezelı gyakorlata. Ismertette továbbá saját véleményét a kérelemmel
kapcsolatban, továbbá az egész kérdés politikai oldalát, mely abból ered, hogy pártprogramként
próbálják ezt végigvinni.
Heim Ferenc elmondta, hogy sok helyen látott ilyen táblát az országban, támogatja a kérelmet.
Gräff Albertné azért tartja furcsának a helynévtábla-állítást, mert ismeretei szerint csak Erdély
területén használták a rovásírást, más részén az országnak nem.
Liebhardt András szerint a hagyományırzés és az ıstörténet-kutatás támogatandó, valamint
támogatandók az ilyen célokra alakult társadalmi szervezetek is. Történelmi tanulmányai alapján a
rovásírással kapcsolatos véleménye az, hogy a nincs kontinuitás szervesen a magyar nemzet
fejlıdésében több okból kifolyólag, ezért a magyarság nem érzi magáénak ezt, a Székelyföldet
kivéve, ahol ez identitási kérdés. Emiatt pedig a tábla mögött nem lesz tartalom, csak kívülrıl
látszana úgy.
Schuszter Gergely azt kérdezte a kérelmezıktıl, hogy mi az az érzelmi kötıdés, ami szükségessé
teszi a helynévtábla kihelyezését, milyen többletet ad ez számukra.
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Schilling Péter elmondta, hogy a Jobbik programja a táblaállítás, úgy vélik, hogy felkelti az
érdeklıdést a tábla látványa.
Rákos Attila hozzátette, hogy a céljuk ezzel a Kárpát-medencei magyarság kulturális
összetartozásának kifejezése.
Liebhardt András szerint erre a célra vannak más, kifejezıbb és alkalmasabb szimbólumaink.
Megismételte álláspontját, miszerint nem lesz tartalom a tábla mögött, valamint visszautasított
bármely kirekesztı célzást.
Pályi Gyula Dunabogdány összetételét ismertette: vannak középkori eredettel rendelkezı magyar
családok, aztán a török idık után sváb betelepítés következett, majd a svábok kitelepítése után
felvidéki magyarok települtek be, végül pedig Budapest közelsége okán megfigyelhetı egy
kiköltözési folyamat is. A táblaállítást nem pártkezdeményezésként, pártprogramként tudná
elképzelni, hanem települési szinten.
Schilling Péter hozzátette, hogy egyetért azzal, ha más is csatlakozik.
Schuszter Gergely az egész kezdeményezést nem találja idevalónak, alulról kell építkezni elıször,
és annak az eredménye lehetne egy ilyen kezdeményezés.
Pályi Gyula ismertette a határozati javaslat szövegét:
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Jobbik Magyarországért Mozgalom
székely-magyar rovásírásos helynévtábla kihelyezése iránti kérelmével kapcsolatban kifogást nem
emel.
A Képviselı-testület az engedélyezési eljárásról és a helynévtábla végleges formájáról, valamint
kihelyezésérıl tájékoztatást kér.
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem
fogadta el, elvetette.
A szavazás eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.

10. Napirendi pont: Iskolai étkezı építés állása, az épületgépészeti munkák vállalkozási
szerzıdése
Pályi Gyula ismertette az épületgépészeti munkákra beérkezett ajánlatokat, melyek közül a Lırinc
2003 Kft. ajánlata volt a legalacsonyabb vállalási árat tartalmazó. A rendelkezésre álló költségvetési
összegre tekintettel három ütemre bontva történne a munkák elvégzése: idén megvalósul a vízcsatorna és központi főtés-szerelési munkák elvégzése szerelvényezés nélkül, valamint a
fıberendezések beszerzése, a szerelvényezés és a berendezések beszerelése, üzembe helyezése,
valamint a szellızés szerelése 2012-ben történne meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
116/2011. (IX.19.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy az „Iskolai
étkezı épületgépészeti munkái” tárgyú pályázati felhívásra a Lırinc 2003 Kft. (2023
Dunabogdány, Fácános u. 2362/1 hrsz.), az MTM Kft. (2013 Pomáz Szabadság tér 2.),
valamint az Imperial Bau Kft. (2023 Dunabogdány, Arany J. u. 8.) érvényes ajánlatot tettek
és alkalmasak a szerzıdés teljesítésére.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Lırinc
2003 Kft. (2023 Dunabogdány, Fácános u. 2362/1 hrsz.) 6.027.997,- Ft + ÁFA összegő, az
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MTM Kft. (2013 Pomáz, Szabadság tér 2.) 7.192.446,- Ft + ÁFA összegő, az Imperial Bau
Kft. 8.230.178,- Ft + ÁFA összegő ajánlatot tett.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az „Iskolai
étkezı épületgépészeti munkái” tárgyú pályázati eljárásban a nyertes ajánlattevı a Lırinc
2003 Kft. (2023 Dunabogdány, Fácános u. 2362/1 hrsz.).
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
a nyertes ajánlattevıvel kötendı vállalkozási szerzıdés elıkészítésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül

11. Napirendi pont: Mezıgazdasági külterületekre vezetı utak lezárása
Pályi Gyula elmondta, hogy a 11. számú fıúttól a Duna felé esı mezıgazdasági terület
gazdálkodói részérıl érkezett kérés az utak nem kívánatos forgalmának korlátozására, melyet a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalt.
Schuszter Gergely ismertette a kérés okait, azokat a körülményeket, amelyek miatt az ott
gazdálkodók szeretnék, ha ellenırizhetı és korlátozható lenne a területre vezetı utak forgalma.
Elmondta, hogy a megmővelt területekre sok esetben illegális szemételhelyezések történnek,
továbbá gépjármővel keresztülhajtanak a bevetett földeken.
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a helyi közutak forgalmi rendjét a
közút kezelıje alakítja ki, van jogszabályi lehetıség a forgalom, illetve a behajtás korlátozására,
ennek egyik lehetséges eszköze sorompó elhelyezése. A korlátozás célját és indokát, továbbá a
behajtásra jogosultak körét és rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
A Képviselı-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság további
elıkészítı munkáját követıen tér vissza a kérdés tárgyalására.

12. Napirendi pont: Rákóczi Szövetség támogatása
Pályi Gyula ismertette a kérést, mely határon túli magyar diákok részére beiratkozási ösztöndíjjal
nyújt segítséget, azoknak, akik magyar tannyelvő iskolába iratkoznak be. A támogatás összege 10 e
Ft /fı, javasolta három gyermek támogatását.
Liebhardt András kiemelte, hogy fontos lenne a lakossági népszerősítés is, hogy minél többen
járuljanak hozzá ehhez a programhoz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
117/2011. (IX.19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi
Szövetség (1027 Budapest, Szász K. u. 1.) részére 30.000,- Ft összegő támogatást nyújt, három
felvidéki diák magyar tannyelvő iskolába történı beiratkozási ösztöndíjának biztosítására. A
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 30 napon belül
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13. Napirendi pont: Egyebek
a) Mővelıdési Ház színpadi elıfüggöny és nagyterem függönyzet kialakítása
Tóth László a FAKULT Egyesület elnöke tájékoztatást adott az Önkormányzat és az Egyesület
együttmőködése keretében megvalósult fejlesztésekrıl. Ezt követıen ismertette a Mővelıdési Ház
színháztechnikai felújításának következı lépcsıfokát jelentı javaslatukat, mely színpadi elıfüggöny
és függönymozgató rendszer, továbbá a nagyterem nyílászárói elsötétíthetısége érdekében
függönyzet kialakítását jelenti.
Ennek költségeit 50-50 %-ban vállalná a két fél, az Önkormányzatra esı rész 100-110 e Ft összeg
lenne.
Pályi Gyula elmondta, hogy az adóbevételek beérkezése után októberben fogjuk látni, hogy még
idén vagy jövı év elsı negyedévében tud az Önkormányzat forrást biztosítani.
Schuszter Gergely szerint ekkora összeget a helyi kultúráért ki kell szorítani az idei
költségvetésbıl.
Fehérvári Anna is támogatja az idei kivitelezést a szőkös gazdálkodás ellenére.
Gräff Albertné kérte az Egyesületet, hogy a kisebbségi önkormányzathoz is juttassák el
javaslataikat, támogatási kérelmüket.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
118/2011. (IX.19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési
Ház nagytermében színpadi elıfüggöny és függönymozgató rendszer, továbbá a nagyterem
nyílászárói elsötétíthetısége érdekében függönyzet kialakítása munkálatai költségének 50 %-át
biztosítja, 110.000,- Ft erejéig.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
b) Kínai testvérkapcsolat
Pályi Gyula tájékoztatást adott a Pest Megyei Önkormányzat megkeresésérıl és az arra küldött
válaszról. Közvetlen kapcsolat kiépítése a távolságokra és a település gazdasági erejére tekintettel
nehéz lenne, de magyarországi kulturális és egyéb rendezvényeken szívesen részt veszünk.

14. Napirendi pont: Fıépítész megbízása 2011. szeptember 1. és december 31. között
15. Napirendi pont: A hrsz.: 0150/4 telken észlelt környezetszennyezés
A 14-15. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 14. napirend tárgyában elfogadott
119/2011. (IX.19.) önkormányzati határozatot.
119/2011. (IX. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a települési
fıépítészi feladatok ellátásával 2011. december 31. napjáig terjedı határozott idıre G-Studió
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Bt.-t (Gubán Sándor, 2011 Budakalász, Jókai M. u. 56.) bízza meg 50.000,- Ft + ÁFA / hó
megbízási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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