Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. SZEPTEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 5-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 Kossuth L. u. 111. sz. alatti családi ház
bıvítése. Helyi értékvédelem miatti állásfoglalás tárgyú napirend sürgısséggel történı felvételét a
7. napirendi pont után.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
kiegészítéssel együtt.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Rendırkapitányság tevékenységérıl, a közbiztonság helyzetérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Együttmőködési megállapodás a leányfalui zene- és mővészetoktatási feladatok ellátására
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Beszámoló a 2011. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. A 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. A 7/1995. (VII.13.) számú önkormányzati vagyonrendelet módosítása (leltározási szabályok)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Kossuth L. u. 111. sz. alatti családi ház bıvítése. Helyi értékvédelem miatti állásfoglalás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9. Dunabogdányi fıépítész alkalmazása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Baltringer Viktor bérbevételi kérelme az 596 hrsz.-ú ingatlanra
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. A Bem J. u. 7. szám alatti állattartással kapcsolatos képviselı-testületi határozathozatal
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Beszámoló a Rendırkapitányság tevékenységérıl, a közbiztonság helyzetérıl
Pályi Gyula köszöntötte Börcsök László r. alezredest, Benzsay Csaba r. alezredest és Kökény
Sándor r. zászlóst.
Benzsay Csaba ismertette a Szentendrei Rendırkapitányság Visegrádi Rendırırs 2010. évi
munkájáról készített beszámolót. Kiemelte, hogy a mőködési területen 158 bőncselekményt
követtek el, ami a korábbi évhez hasonló mértéket mutat, a lakosságot közvetlenül érintı
bőncselekmények számát viszont sikerült alacsonyan tartani. A hétvégi házas területen a feltörések
száma nıtt. A közterületi jelenlét sajnos jelentısen visszaesett, ennek oka részben a
létszámhelyzetbıl adódik, de emellett a különbözı célú biztosítások növekvı száma is befolyásolja.
Megköszönte az Önkormányzatnak a rendırség munkájához nyújtott segítı együttmőködését.
Börcsök László bemutatta a Szentendrei Rendırkapitányság összetételét, az ellátandó területet és
annak sajátosságait. Az illetékességi területen 75 ezer fı él, 66 ezer ingatlan található, ebbıl 18 ezer
hétvégi ház, 2700 az éves ügyszám, Budapest közelsége is hatást gyakorol a területre, és évente kb.
3 millió turista utazik át a területen.
Schuszter Gergely a betörések, házfeltörések megelızésére igénybe vett riasztó ill. biztonsági
rendszerek hatékonysága felıl érdeklıdött.
Börcsök László elmondta, hogy az ilyen jellegő bőncselekmények megelızésére az egyik
megoldás a járırszolgálat bıvítése lenne, sajnos erre kevés az esély. A másik megoldás, hogy
együttmőködik a rendırség az ilyen biztonságtechnikai cégekkel.
Liebhardt András a 2010. évi betöréssorozatról érdeklıdött.
Benzsay Csaba tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a helyi elkövetı kézre került, az ügyet
továbbították.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
105/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja az Szentendrei Rendırkapitányság –
Visegrádi Rendırırs 2010. évi tevékenységérıl készült beszámolót.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az értesítésre: a döntést követı 15 napon belül

3

2. Napirendi pont: Együttmőködési megállapodás a leányfalui zene- és mővészetoktatási feladatok
ellátására
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy a Zeneiskola már 10 éve ellátja a
leányfalui zenei képzést. Ezt a megállapodást felülvizsgálták, több fordulós egyeztetést követıen az
új együttmőködési megállapodás szövege elkészült, Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete jóvá is hagyta.
Spáthné Faragó Éva ismertette a megállapodás részleteit, a leányfalui telephelyen a leányfalui
bejelentett címmel rendelkezık vagy oda iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók 30e Ft / tanév
térítési díj ellenében vehetnek részt a képzésben. A megállapodás egyedi döntéssel lehetıséget ad a
leányfaluiaknak is a 9-12. évfolyamon történı képzésre is.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
106/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatával a
leányfalui zene- és mővészetoktatási feladatok ellátása érdekében kötendı együttmőködési
megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az értesítésre: a döntést követı 15 napon belül

3. Napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását.
Kiemelte, hogy a bevételek 45,5 %-ban teljesültek, míg a kiadások 42,6 %-on állnak idıarányosan,
ebbıl a mőködési kiadások 47 %-on állnak.
Schuszter Gergely elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót azzal, hogy az iskolai étkezı kialakítása során a
2011. évi keret nem léphetı túl, valamint a Bizottság nem javasolja idén fıépítész megbízását.
Pályi Gyula ismertette, hogy a beszámolót két plusz melléklettel egészítették ki. Az egyik a
szemétdíj kintlévıségrıl szól, ebbıl látható, hogy a Dunabogdányi Vízmő Nonprofit Kft. által
kezelt kintlévıség közel 2 M Ft. A másik táblázatot az adóhátralékokról állították össze.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
107/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi
költségvetés I. félévi teljesítésérıl elıterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

4. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosítása
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Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2011. június 30. napjáig beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselı-testület határozatai alapján
történnek, másrészt pedig az elızı évi pénzmaradvány rendezése történik meg.
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 13/2011. (IX. 8.) önkormányzati
rendeletét a 2011. évi önkormányzati költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

5. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Augusztus 2-án megtörtént a Tahiban a tőzoltóırs építésére létrehozott Dunakanyar Önkormányzati
Társulás elsı társulási ülése, a társulás elnökének Dr. Sajtos Sándort, Tahitótfalu polgármesterét
választották meg. A társulás cégbírósági bejegyeztetése elindult.
Leutenbach testvértelepülés 80 fıs delegációjának településünkön tett látogatása sikeresen lezajlott,
Németországból pozitív visszajelzések érkeztek.
Az iskolai új étkezı építészeti szerzıdése szerint az I. ütem (bontások, válaszfal építések,
nyílászárók, iskola más részein az új étkezı miatti átalakítások) kivitelezése lezajlott. Az
épületgépészeti munkákat megpályáztattuk. A 2011-es pénzügyi lehetıségekre tekintettel a
befejezés 2012-re tolódik.
A körzeti megbízotti lakás megrendelt átalakítási munkái (építészet, víz/csatorna és főtésszerelés)
elkészültek. A festések után október végéig várhatóan a körzeti megbízott beköltözhet.
A tanuszodában a nyáron elvégzett javítások után megtörtént a feltöltés, még mindig medenceszivárgások láthatók, javítása folyamatban van, addig az úszás oktatás nem kezdıdik meg.
Augusztusban beadott közmunkapályázatainkra még mindig nem érkezett válasz.
A falutörténeti győjtemény épületében sikeresen lezajlott egy tőzvédelmi ellenırzés.
Az orvosi rendelık udvarában eltörött az 5/4”-os földalatti gerincvezeték. Ideiglenes javítása föld
feletti ideiglenes bekötıvezeték néhány órán belüli lefektetésével megtörtént. A teljes gerinc cseréje
szükséges (kb. 0,5 mFt).
A Polgármester részt vett a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi
Vízgazdálkodási Társulat rendkívüli közgyőlésén augusztus 22-én. Megtörtént a 2010. évi
beszámoló és mérleg elfogadása, hosszas vitában megtörtént az új alapszabály elfogadása, nem
történt meg a tisztségviselık visszahívása, mivel a levezetı elnök a közgyőlést berekesztette.
Megtörtént a mővelıdési ház, sportpálya-öltözı felújítás pályázati elszámolása, a támogató
szervezet a végelszámolást átutalta, ennek továbbutalása és a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél a
hitel kifizetése egy-két napon belül megtörténik.
A kistérséggel közösen tervezett szúnyogirtást minden település végleg lemondta, csak a ránk esı
szakértıi díjat kell befizetni, ez kb. 40 eFt lesz.
A napirend keretében Spáthné Faragó Éva beszámolt az általános iskolai tanévkezdésrıl, az
osztály- és létszámadatokról, tájékoztatást adott a nyári felújítások, javítások és karbantartási
munkálatok elvégzésérıl, állásáról.
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6. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
108/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi bevételeinek és kiadásainak 2011.
szeptemberi rendeletmódosításával egyetért.
Adatok eFt-ban!

Megnevezés

Bevételek
2010. évi pénzmaradvány
Mőködési célra átvett pénzeszköz (tagdíjak)
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:
- NFÜ KEOP 7.2.3.0 Rekultivációk
kivitelezése
- NFÜ KEOP 7.1.1.1 HG fejlesztés
- Tagönkormányzatok pályázati önrész
Bevétel összesen
Kiadások
Fejlesztés
- NFÜ KEOP 7.2.3. Rekultiváció
- NFÜ KEOP 7.1.1. HG fejlesztés
Személyi jellegő kifizetések
- Pénzügyi ügyintézı megbízási díj
Munkaadókat terhelı kifizetések
- Pénzügyi ügyintézı megbízási díj járuléka
Egyéb dologi kiadás összesen:
- GFSZ adminisztratív költségek
Kiadás összesen

Eredeti
Módosított
Módosított
elıirányzat elıirányzat
elıirányzat
1/2011.
15 /2011.
/2011.
(II.10.)
(IV.29.)

Eltérés

4 250
467 826

12 953
4 250
467 826

12 953
4 250
616 059

0
0
148 233

335 000
90 322
42 504
472 076

335 000
90 322
42 504
485 029

335 000
197 920
83 139
633 262

467 826
335 000
132 826
1 200
1 200
292
292
2 758
2 758
472 076

477 826
335 000
142 826
1 325
1 325
292
292
5 586
5 586
485 029

626 059
335 000
291 059
900
900
220
220
6 083
6 083
633 262

0
107 598
40 635
148 233
0
0
148 233
0
148 233
-425
-425
-72
-72
497
497
148 233

Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: azonnal

7. Napirendi pont: A 7/1995. (VII.13.) számú önkormányzati vagyonrendelet módosítása
(leltározási szabályok)
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Dr. Németh József ismertette, hogy az elıterjesztés arra irányul, hogy az önkormányzati
vagyonrendeletben konkrétan határozzuk meg azon vagyonelemek körét, amelyekre vonatkozóan a
kétévenkénti leltározási lehetıséget a Képviselı-testület engedélyezi.
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 14/2011. (IX. 8.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 7/1995. (VII. 3.) számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

8. Napirendi pont: Kossuth L. u. 111. sz. alatti családi ház bıvítése. Helyi értékvédelem miatti
állásfoglalás
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
109/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Nagy Károly
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 111. szám alatti lakos) kérelmére hozzájárul a helyi
értékvédelem hatálya alá tartozó Dunabogdány, Kossuth L. u. 111. (910 hrsz.) alatti ingatlanon
lévı családi háznak a Pro-Architect Építész Stúdió Kft. által 2011. június 24-én készített építési
engedélyezési terve szerinti bıvítéséhez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

9. Napirendi pont: Dunabogdányi fıépítész alkalmazása
Pályi Gyula elmondta, hogy a HÉSZ értékvédelmi övezetre vonatkozó része a falukép védelme
érdekében fıépítészi állásfoglalást ír elı meghatározott építéshatósági eljárásokhoz. A korábbi
gyakorlat az volt, hogy ezt képviselı-testületi határozat helyettesítette. Az Építéshatóság jelezte
már, hogy ez az eljárás nem megfelelı, egy jogorvoslati eljárás kapcsán pedig a Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Fıosztálya nem fogadta el az önkormányzati határozatot, és emiatt új
eljárásra kötelezte az elsıfokú hatóságot. Emellett a HÉSZ felülvizsgálatához, módosításához is
kötelezı fıépítész közremőködése. Ismertette a bekért ajánlatot, mely az idei évre szólna.
Lehetséges lenne hosszabb távon közös fıépítész alkalmazása több környezı település
együttmőködésével.
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatát, mely szerint a költségvetési tervezés hiánya miatt 2011-ben ne, csak jövı évben tervezze
a Képviselı-testület, idén pedig a folyamatban lévı ügyekre szerzıdjünk esetileg.
Liebhardt András szerint szükség van fıépítészre, ı a közös alkalmazást tartaná a legjobb
megoldásnak.
Heim Ferenc indítványozta, hogy a következı ülésen döntsön a Képviselı-testület, addig
nyilatkoztassuk meg a környékbeli polgármestereket a közös foglalkoztatás kérdésében, valamint
további ajánlatokat kérjünk be.
Gräff Albertné a tervtanács lehetısége iránt érdeklıdött.
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Dr. Németh József elmondta, hogy a területi fıépítész mint szakhatóság közremőködését nem lehet
összevetni a települési fıépítész feladatkörével és eljárásával. Ez utóbbi „saját” elhatározás az
értékvédelmi övezet vonatkozásában. Kiemelte, hogy a HÉSZ módosítása településrendezési
szerzıdés teljesítése miatt is idıszerő, továbbá képviselı-testületi határozat van pl az Ág utca
esetében, illetve az értékvédelmi területen a bontási szabályok felülvizsgálatára is. Ezek
teljesítéséhez fıépítész részvétele nem mellızhetı. A tervtanács elnöke a fıépítész, tehát egy ilyen
testület felállítása esetén sem mellızhetı a fıépítész.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
110/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, felkéri a
polgármestert a települési önkormányzati fıépítész foglakoztatása ügyében arra, hogy a
környezı települések polgármestereivel folytasson egyeztetéseket a fıépítész közös
foglalkoztatása és az abban való részvétel tárgyában.
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy további ajánlatokat kér be a települési önkormányzati
fıépítészi feladatok megbízási szerzıdéssel történı ellátására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: 2011. szeptember 19.

10. Napirendi pont: Baltringer Viktor bérbevételi kérelme az 596 hrsz.-ú ingatlanra
Pályi Gyula ismertette a beérkezett kérelmet, javasolja 10,- Ft + ÁFA / m2 díj és rendben tartási
kötelezettség mellett az ingatlan bérbeadását.
Schuszter Gergely nem bízik abban, hogy a bérlı rendben fogja tartani a területet.
Liebhardt András javasolta, hogy csak 3 évre szóljon a szerzıdés.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
111/2011. (IX. 5.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képezı 596 hrsz.-ú 218 m2 nagyságú ingatlant Baltringer Viktor (2023
Dunabogdány, Áprily L. u. 40.) részére haszonbérbe adja 2014. szeptember 31. napjáig terjedı
határozott idıre, a haszonbér összege 2725,- Ft / év. A Képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül

11. Napirendi pont: A Bem J. u. 7. szám alatti állattartással kapcsolatos képviselı-testületi
határozathozatal
A 11. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
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12. Napirendi pont: Egyebek
a) Kormosné B. Ildikó bérleti szerzıdés megtámadása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a bérlı a megkötött bérleti szerzıdést
ügyvédje útján megtámadta arra hivatkozással, hogy kényszer hatására kötötte meg a szerzıdést az
Önkormányzattal. Ügyvédi levélben fog az Önkormányzat válaszolni, álláspontjának
ismertetésével.
b) JEKA Ifjúsági Szállóval kapcsolatos panaszok
Pályi Gyula tájékoztatást adott a Képviselı-testület részére a panaszról és a lefolytatott
egyeztetésrıl az együttélés biztosítása érdekében.
c) Részvétel az Életrevaló Ifjúsági Programban
Pályi Gyula ismertette a DPÖTKT megkeresését a Programban való részvételrıl. A Képviselıtestület a jelentkezést támogatja.
d) Pest Megyei Könyvtár pénzügyi helyzete és finanszírozása
Pályi Gyula kiosztotta dr. Dietz Ferenc polgármester levelét azzal, hogy a következı ülésen önálló
napirend lesz a kérdés.
e) Leutenbach-i felajánlások
Pályi Gyula ismertette a testvértelepülés felajánlását, mely a következı gépjármővekbıl áll: egy
Opel Corsa személygépkocsi, egy söprıgép, illetve egy tőzoltóautó. A személyautó és a söprıgép
nagyon jól használható a település-üzemeltetés keretében, ezeket mindenképpen javasolja
elfogadni. A tőzoltóautó esetében – egyeztetve a tőzoltóság munkatársával – a jármő részletes
paramétereit megkéri a késıbbi javíthatóság, ill. tartozékok beszerezhetısége érdekében.
A Képviselı-testület a felajánlások elfogadását támogatja.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 22:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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