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

J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. JÚLIUS 18-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. július 18-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl

Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Heim Ferenc jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi ülésen,
kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat, kérte, hogy a meghívó szerinti 6. napirendi
pontot a megjelent ajánlattevıre tekintettel 1. napirendi pontként tárgyalják.
Gräff Albertné indítványozta a Beszámoló a Duna-parti együttmőködésrıl, bérleti szerzıdések
helyzete tárgyú napirend sürgısséggel történı felvételét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta az újonnan javasolt
napirend felvételét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
sorrend módosításával, és a Beszámoló a Duna-parti együttmőködésrıl, bérleti szerzıdések helyzete
tárgyú napirenddel együtt.
Napirendi pontok:
1. A Svábhegy utcában lévı 623 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Dunabogdányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Tájékoztató az új iskolai étkezı építési munkáiról és a kapcsolódó iskolai munkákról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5.

Rapid Kft. ajánlata a sportpálya melletti 0161/2 külterületi (kivett csatorna) ingatlan
megvásárlására
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

„Amiért a harang szól Nándorfehérvár 1456” 2011. július 22-23- kerékpár- és vízitúra-sportos
zarándoklat szervezıinek támogatási kérelme
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8.

Döntés az e-közigazgatási rendszer továbbüzemeltetésérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Klíma Dunakanyar Bt./Vogel József ajánlata fabrikett gyártás területén lehetséges
együttmőködésre
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Önkormányzati Volkswagen kisbusz CASCO biztosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Településrendezési ügyek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Út forgalomképtelen vagyonból kivonása. Stampok településrendezési szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Borda István, Borda Istvánné – Szomszédok Egymásért Társulás megállapodása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Beszámoló a Duna-parti együttmőködésrıl, bérleti szerzıdések helyzete
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: A Svábhegy utcában lévı 623 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése
Pályi Gyula ismertette a Képviselı-testület 76/2011. (V. 23.) önkormányzati határozatát, valamint
a vételi ajánlatot tevı személlyel folytatott tárgyalásokat. A tárgyaláson Mészáros Mónika
1.800.000,- Ft összegő vételi ajánlatot tett az öt méter széles telekre, azzal, hogy a Svábhegy utca
kiszélesítésekor és a Málna utca megnyitásakor a szükséges szabályozási terv szerinti
területrészeket térítésmentesen leadja. A megmaradó terület négyzetméterára 2839,- Ft/m2.
Fehérvári Anna kérte annak szerzıdésbe foglalását, hogy az ingatlan mindenkori tulajdonosa
legyen köteles a leadásra, ebben az esetben támogatja az adásvételt.
Mészáros Mónika elmondta, hogy ennél magasabb vételárat ajánlani nem tud, ezt azonban néhány
napon belül is képes megfizetni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
94/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a dunabogdányi 623 hrsz-ú, természetben a Svábhegy utcában található, 739
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlant értékesíti Mészáros Mónika
(2023 Dunabogdány, Svábhegy u. 624 hrsz.) részére 1.800.000,- Ft vételárért az alábbi
feltételekkel:
- A 623 hrsz-ú – illetıleg telekalakítás esetén az abból kialakuló új hrsz.-ú – ingatlan
mindenkori tulajdonosa köteles a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI.14.) önk.
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rendelet részét képezı Szabályozási Terv alapján a Svábhegy út kialakításához
(szélesítéséhez) szükséges területrész térítésmentes átadására legkésıbb az építkezés
megkezdése elıtt három hónappal.
- A 623 hrsz-ú – illetıleg telekalakítás esetén az abból kialakuló új hrsz.-ú – ingatlan
mindenkori tulajdonosa köteles a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI.14.) önk.
rendelet részét képezı Szabályozási Terv alapján a Málna utca kialakításához
(megnyitásához) szükséges területrész térítésmentes átadására legkésıbb az építkezés
megkezdése elıtt három hónappal.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az adásvételi szerzıdés aláírására: a döntést követı 30 napon belül

2. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása
Dr. Németh József ismertette az Alapító Okirat módosítás egyes elemeit. Egyrészt a sajátos
nevelési igényő tanulók csoportra bontása változik 2011. szeptember 1. napjától az eddigi organikus
okra visszavezethetı rendellenesség helyett aszerint kell a bontást megtenni, hogy a rendellenesség
súlyos és tartós, illetve súlyos. Másrészt az alapfokú mővészetoktatás mővészeti ág és tanszak
beosztását kell módosítani, a harmadik módosítás pedig a szakfeladat rendben szükséges.
Gräff Albertné javasolta a jobb kihasználtság érdekében a maximális tanulólétszám csökkentését
az általános iskola esetében 275 fıre, úgy vélte, hogy ez fontos lehet a közoktatásban várható
változások miatt is. A zeneiskolában pedig 200 fıs létszámot javasolt.
Spáthné Faragó Éva tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
elvégzett számítás szerint 275 férıhelye van az iskolának az egyes tantermeket összeadva. A
zeneiskolával kapcsolatban ismertette a leányfalusi önkormányzat kéréseit és terveit, melyek
egyrészt alacsonyabb létszámot (kb. 30 fı), másrészt az ott tanulók esetében térítési díj emelést
tartalmaznak. Megállapodás még nem jött létre ebben a kérdésben.
Pályi Gyula a Leányfaluval folytatott tárgyaláson elmondta, hogy Dunabogdányban nem tervezünk
díjemelést, ugyanis a zenei oktatás és a zenei élet kiemelt a község életében, melyet az
Önkormányzat támogatni fog a jövıben is. Nem támogatta a felvehetı létszám csökkentését sem a
zeneiskola esetében.
Liebhardt András elmondta, hogy az általános iskolában nincs jelentısége a
létszámváltoztatásnak, Leányfalu terveihez pedig hozzátette, hogy véleménye szerint az
felvételiztetéssel oldható meg inkább.
A Képviselı-testület Gräff Albertné módosító indítványát – mely az általános iskola felvehetı
maximális tanulólétszámának 275 fıre csökkentésére irányult – 6 igen szavazattal nem és
tartózkodás nélkül elfogadta.
A Képviselı-testület Gräff Albertné módosító indítványát – mely az alapfokú mővészetoktatási
intézmény felvehetı maximális tanulólétszámának 200 fıre csökkentésére irányult – 3 igen
szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elvetette.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
95/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási
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Intézmény módosított alapító okiratát, és azt a határozat mellékletét képezı tartalommal
egységes szerkezetben adja ki.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
a módosított és az egységes szerkezetbe szedett alapító okirat kiadására, a Magyar
Államkincstárhoz történı benyújtására: a döntést követı 8 napon belül

3. Napirendi pont: Dunabogdányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Dr. Németh József ismertette az Alapító Okirat módosítás egyes elemeit. Egyrészt a sajátos
nevelési igényő gyermekek csoportra bontása változik 2011. szeptember 1. napjától az eddigi
organikus okra visszavezethetı rendellenesség helyett aszerint kell a bontást megtenni, hogy a
rendellenesség súlyos és tartós, illetve súlyos. Másrészt pedig a szakfeladat rendben szükséges
módosítás.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
96/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten módosított alapító okiratát, és azt a határozat
mellékletét képezı tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
a módosított és az egységes szerkezetbe szedett alapító okirat kiadására, a Magyar
Államkincstárhoz történı benyújtására: a döntést követı 8 napon belül

4. Napirendi pont: Tájékoztató az új iskolai étkezı építési munkáiról és a kapcsolódó iskolai
munkákról
Pályi Gyula ismertette, hogy az Imperial Bau Kft.-vel megkötött vállalkozási szerzıdésben három
ütemre osztották az elvégzendı munkákat, az elsı a bontás és falazás, a második a vakolás és
burkolás, a harmadik pedig a külsı útcsatlakozás építése. Elmondta, hogy az épületgépészeti
tervezési szerzıdés megkötése is megtörtént. A DMRV által jóváhagyott ivóvíz ellátási terv a
használatbavételi engedély kiadásához is szükséges.
Spáthné Faragó Éva ismertette az étkezı kialakítás miatt szükségessé vált kiegészítı munkák
állását. Az iskola költségvetésében 770 e Ft a karbantartásra elıirányzott összeg, emellett még 300 e
Ft használható fel a dologi kiadások között. Az informatikai munkák ebbe a keretbe már nem férnek
bele.

5. Napirendi pont: Rapid Kft. ajánlata a sportpálya melletti 0161/2 külterületi (kivett csatorna)
ingatlan megvásárlására
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a lefolytatott tárgyalások alapján dönteni szükséges abban,
hogy a megajánlott négyzetméter árat elfogadja-e a Képviselı-testület. A végleges adásvételi
szerzıdés megkötése elıtt tisztázandó a sportpálya feletti sorházas terület csapadékvíz elvezetés
lehetséges nyomvonala, ehhez kért ajánlatot Bonifert Csaba földmérıtıl. Ismertette továbbá a Rapid
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Kft. különbözı építési munkák elvégzésére adott ajánlatát. Az elvégzendı munkák legfeljebb a
telekárig terjedhetek, egyéb forrást erre nem tudunk elıteremteni.
Schuszter Gergely szerint a komposztáló telepnél egy sorompó elhagyható, a bejárás
megakadályozása ugyanis más módon is megoldható.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
97/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Rapid Kft.
által a 0162/1 hrsz.-ú kivett csatorna ingatlan megvásárlása tárgyában adott 2.000,- Ft/m2
vételi ajánlati árat elfogadja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 0162/1 hrsz.
telekhatár és csapadék elvezetı csatorna felmérési munkáinak elvégzését Bonifert Csaba
földmérıtıl megrendeli 60.000,- Ft összegért azzal, hogy az adásvételi szerzıdés létrejötte
esetén a költség 50 %-át a Rapid Kft. viseli.
3. Az Önkormányzat az adásvételi szerzıdés végleges feltételeirıl a pontos felmérés
megtörténte után állapodik meg a Rapid Kft.-vel.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítésére: a döntést követı 15 napon belül

6. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Megtörtént a KEOP ivóvízbázis védelmi pályázat 5. kifizetési kérelmének összeállítása, a
visszaigazolás is megjött, hogy a kifizetést indították. Július 6-án bejárás volt a tanuszoda
medencéje szivárgásainak ügyében, elkezdték a javításokat. Július 8-án az iskolai étkezı
épületgépészeti tervezıjével helyszíni bejárást tartottunk. A Duna-parti bérbeadási szerzıdéseknél
nem jött létre megállapodás a kempinggel (tárgyalása a 14. napirendi pontban). A Pest Megyei
Rendırkapitányság lakossági panaszok alapján bejárást szervezett a 11. sz. fıút „kisoroszi”
egyenesében tapasztalható belterületi gyorshajtás és veszélyeztetések ügyében. Jegyzıkönyvi
javaslat készül további közlekedési táblák kihelyezésérıl illetve az új buszmegállónál átkelıhely
kijelölésrıl.

7. Napirendi pont: „Amiért a harang szól Nándorfehérvár 1456” 2011. július 22-23- kerékpár- és
vízitúra-sportos zarándoklat szervezıinek támogatási kérelme
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, az emléktúra keretében július 23-án délelıtt a Mővelıdési
Ház kertjében fogadjuk a résztvevıket frissítıvel. Emellett pénzbeli támogatás iránt is megkeresték
a szervezık az Önkormányzatot. Elmondta, hogy a korábbi években nyújtott támogatásra nem
emlékszik.
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 3 nem ellenében a támogatási kérelmet elvetette. A
szavazás eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.

8. Napirendi pont: Döntés az e-közigazgatási rendszer továbbüzemeltetésérıl
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Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a 2013. január 1-tıl hatályba lépı közigazgatási reformra is
tekintettel az addig terjedı idıszakra a jelenlegi rendszer igényeknek megfelelı, minimalizált
mőködtetését tartja ésszerő megoldásnak a jelenlegi infrastruktúrával.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
98/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány a
2012. évben is a DPÖTKT-n keresztül látja el az elektronikus közigazgatási rendszer
mőködtetésének feladatait, úgy hogy a jelenlegi rendszer minimalizált, jelenlegi
infrastruktúrával való mőködtetése mellett foglal állást.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatnak megfelelıen
képviselje az Önkormányzatot a DPÖTKT Társulási Tanácsában.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a DPÖTKT értesítésére: a döntést követı 15 napon belül

9. Napirendi pont: Klíma Dunakanyar Bt./Vogel József ajánlata fabrikett gyártás területén
lehetséges együttmőködésre
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet a Klíma Dunakanyar Bt. ajánlatáról. A Bt. fabrikett
gyártásával bıvítette profilját. Ennek keretében a községben keletkezı gally, ág és egyéb faipari
hulladékot is hasznosítanák ilyen módon, ehhez kérnék az önkormányzati aprítógép használatának
biztosítását, illetve a gép javítását, felújítását. Elmondta, hogy a kezdeményezést támogatja, az
együttmőködés részleteinek kidolgozása a Képviselı-testület egyetértése esetén megkezdıdhet.
A Képviselı-testület a kezdeményezést támogatta, az együttmőködési megállapodás tárgyában
döntést a részletek egyeztetését követıen hoz.

10. Napirendi pont: Önkormányzati Volkswagen kisbusz CASCO biztosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat kérésére, a kisbuszra CASCO
biztosítás megkötéséhez kért ajánlatokat.
Schuszter Gergely a biztosítás mellett szükségesnek tartaná használati díj szedését is, ennek
összegére tett javaslata 7.500,- Ft / nap. Javasolta, hogy csak helybelieknek adjuk oda a kisbuszt, a
használó továbbra is teli tankkal, tiszta, sértetlen állapotban adja vissza a használat után.
Fehérvári Anna elmondta, hogy a kisbusz a Német Kisebbségi Önkormányzat beszerzése volt,
ezért kérte, hogy a Képviselı-testület adja meg a lehetıséget az NKÖ-nek a használati szabályok
kialakításában való közremőködésre.
Liebhardt András szerint a használat biztosítását a közcél - magáncél mentén kellene elhatárolni.
Pályi Gyula elmondta, hogy 10 e Ft / nap összegő használati díjat is kért már az Önkormányzat a
kisbusz esetében.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
99/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képezı Volkswagen Transporter 1.9 TDI típusú KBB-160 forgalmi
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rendszámú kisbuszra az Union Biztosítónál CASCO biztosítást köt, melynek éves díja
184.644,- Ft / év (10 % 50.000,- Ft önrész mellett).
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a
gépjármő használati szabályzatát a Német Kisebbségi Önkormányzat bevonásával készítse
elı és terjessze be a Képviselı-testület szeptemberi rendes ülésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı
Határidı: a biztosítási alkusz értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
a szabályzat elkészítésére: a szeptemberi képviselı-testületi ülés ideje

11. Napirendi pont: Településrendezési ügyek
Pályi Gyula részletesen ismertette az elıterjesztést. A Szabályozási tervet érintı módosítási
igények három csoportba sorolhatók. Egyrészt van négy olyan tétel, mely az A.D.U. Építész Iroda
Kft.-vel 2009. júliusban kötött szerzıdésbıl nem teljesült. Ezek közül kiemelte az Ág utcai
belterületbe vonás és útszélesítés ügyét, itt a lakossági vállalások nyilatkozatai rendelkezésre állnak,
többen építkeznének is, építési engedélyezési eljárások vannak felfüggesztve, mivel a szabályozási
terv módosítása nem készült el. Ezt soron kívül kellene megrendelni. Másrészt számos újabb igény
merült fel, ezeket tételesen ismertette. Ezek közül van, amire már adott árajánlatot az Iroda, de
vannak még egyeztetendı kérdések is. Mindenképpen szükségesnek tartaná, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalja meg és nézze végig az egyes
igényeket, észrevételeket. Ebbıl a körbıl a Stampok belterületbe vonás szabályozási tervi
átvezetése is esedékes lesz a benyújtott fellebbezés elbírálását követıen. Harmadrészt pedig
szükséges a HÉSZ jogszabályi megfeleltetése, felülvizsgálata is.
Schuszter Gergely javasolta, hogy a belterületbe vonáskor a lakossági költségviselés keretében az
Ág utca alsó szők részének javításához is járuljanak hozzá az érintettek.
Fehérvári Anna az Ág utca szők keresztmetszete miatt indítványozta, hogy más megközelítés
elkészültéig újabb bevonás a jövıben ne történjen.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
100/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a 13/2009.
(II.16.) és a 22/2009. (III.16.) önk. sz. határozatai szerinti tartalommal és azokat megerısítve
– kezdeményezi az Ág utca 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889 hrsz.-ú
ingatlanok belterületbe csatolásával kapcsolatban a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.
(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítását.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az A.D.U.
Építész Iroda Kft.-tıl (1111 Budapest, Kruspér u. 1/c) megrendeli az 1. pontban írt
szabályozási tervi részmódosítás elkészítését, valamint felhatalmazza a polgármestert a
tervezési szerzıdés megkötésére, az érintett ingatlantulajdonosok költségviselése mellett.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 30 napon belül
12. Napirendi pont: Út forgalomképtelen vagyonból kivonása. Stampok településrendezési
szerzıdés
Pályi Gyula elmondta, hogy a 0235 hrsz.-ú út megszőnt még a termelıszövetkezeti idıkben, annak
rendezése szükséges. Érdemesnek tartaná annak helyszíni vizsgálatát, hogy a szóban forgó út feletti
mezıgazdasági területekhez Dunabogdány felıl hogyan lehet eljutni.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
101/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Dunabogdány Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó 0235
helyrajzi számú, kivett saját használatú út megjelöléső 1613 m2 nagyságú ingatlant a
forgalomképtelen törzsvagyonból – a Szabályozási Terv egyidejő módosításával – kivonja,
és forgalomképessé nyilvánítja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 0235
helyrajzi számú, kivett saját használatú út megjelöléső 1613 m2 nagyságú ingatlant –
tekintettel arra, hogy az a valóságban már megszőnt, a helyszínen nem található meg –
tulajdonba adja Stampok László, a szomszédos 0234/2 és 0236/3 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonosa részére, a Stampok Kft.-vel 2010. szeptember 25. napján megkötött
településrendezési szerzıdés keretében.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos megállapodás
elıkészítésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 30 napon belül

13. Napirendi pont: Borda István, Borda Istvánné – Szomszédok Egymásért Társulás
megállapodása
Fekete Péter elmondta, hogy a lefolytatott tárgyalások eredményeképpen kialakuló megállapodás
szöveget mindekét fél észrevételezte ismételten, a SZET a mai napon küldte meg változtatási
kéréseit. Egyeztetve Schuszter Gergellyel arra jutottak, hogy még egy egyeztetési kört tartanak
Borda Istvánnal is, annak érdekében, hogy az egyezség létrejöjjön a felek között. Úgy gondolja, a
cél az egy ésszerő kompromisszum létrejötte lenne a felek között, és nem pedig az, hogy ki a
gyıztes. ezt mindkét félnek a figyelmébe ajánlotta.

14. Napirendi pont: Beszámoló a Duna-parti együttmőködésrıl, bérleti szerzıdések helyzete
Pályi Gyula ismertette az Önkormányzat által kezelt területre megkötött bérleti szerzıdéseket.
Elmondta, hogy a Kemping üzemeltetıjével, és a Kajaktúra Egyesülettel nem jött létre még
egyezség. Tárgyalt dr. Szél Péter ügyvéddel, ezt követıen Kormos Imrével is, aki túlzónak tartotta a
kért összeget, illetve megkérdıjelezte azt, hogy milyen alapon kér az Önkormányzat hozzájárulást a
sólyapálya használatához. A KÖVIZIG-gel kötött bérleti szerzıdés felsorolja – többek között – a
sólyapályát is mint a területen lévı létesítményt, melyet az Önkormányzat létesített, önkormányzati
tulajdon. A mai napon elmozdulás történt az ügyben, a Kemping üzemeltetıje 60 e Ft + ÁFA
összegő ajánlatot tett erre a szezonra.
Schuszter Gergely elmondta, hogy a megküldött szerzıdéstervezet szerint június 30-ig kellett
volna fizetnie, ez nem történt meg, egyezség sincs, használat van. Ennek tükrében a jövıre nézve a
többi szereplı hasonló eljárása esetén nehézségeink lehetnek. Ezért is javasolta a korábban
megfogalmazott elv szerinti eljárást.
Gräff Albertné indítványozta, hogy a sólyapályához vezetı sorompót mindaddig zárja le az
Önkormányzat, amíg a szerzıdés nem jön létre. Javaslata, hogy a Kemping által – az Önkormányzat
által megküldött 300.000,- Ft + ÁFA összegő díjat tartalmazó szerzıdéstervezetére – tett 60 e Ft +
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ÁFA összegő ajánlatát az Önkormányzat ne fogadja el, a sólyapályához vezetı sorompót
haladéktalanul zárja le, és ne engedélyezze a sólyapálya használatát a Kemping üzemeltetıjének a
szerzıdés megkötéséig. Elmondta, hogy bár igaz az, hogy a Vízi Sport Egyesület területet is bérel a
sólyapálya használat mellett, míg a Kemping saját magánterület, viszont az Egyesület ugyanolyan
értékben munkát is elvégez a köz javára.
Schuszter Gergely hozzátette, minden féllel tisztázni kell azt, hogy mit tehet meg és mihez nincs
jogosultsága.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
102/2011. (VII. 18.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kormosné
Berinszki Ildikó (Kemping – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 101.) által a sólyapálya
használatára adott 60.000,- Ft + ÁFA / szezon összegő bérleti díj ajánlatot nem fogadja el.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat által létesített és kezelésében lévı sólyapálya használatát Kormosné
Berinszki Ildikó (Kemping – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 101.) részére nem
engedélyezi egészen addig, amíg a bérleti szerzıdés megkötésére nem kerül sor.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
sólyapályához vezetı sorompót 2011. július 19. napjától lezárja, a használatát az
Önkormányzattal szerzıdéssel rendelkezı és azt határidıben teljesítı személyek számára
biztosítja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

15. Napirendi pont: Egyebek
a) Schwartz József hozzászólása a Pünkösdi Fesztivál tapasztalatairól
Schwartz József felolvasta a Pünkösdi Fesztivál egyik zsőritagja által írt a rendezvényen szerzett
tapasztalatait összegzı levelet. A zsőri tagja egy holland karmester, aki a rendezvény szervezésével
és lebonyolításával kapcsolatban tett javaslatot, ezekkel a Képviselı-testület egyetértett, és ígéretet
tett annak megvalósítására.
b) 2011. évi elsı féléves mérleg
Pályi Gyula kiosztotta a 2011. elsı félévi mérlegadatokat, mely szerint a bevételek 47 %-ban, a
kiadások 46 %-ban teljesültek.
c) JEKA Ifjúsági Szállóval kapcsolatos lakossági panaszok
Az ifjúsági szállóba érkezett legutolsó csoport éjszakai szabadtéri mulatozása, zajos viselkedése
miatt a szomszédok több esetben bejelentéssel éltek. Helyszíni polgármesteri egyeztetésre került sor
a JEKA visegrádi irodavezetıjével, illetve a csoport vezetıjével. A napirendbe beveszik a
hétköznap 22 óra utáni, valamint a szombat 24 óra utáni, az üzletek nyitva tartásának rendjérıl
szóló rendeletben szereplı tilalmi elıírást, errıl megfelelıen tájékoztatják az érkezı csoportokat.
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d) Mátyás János haszonbérleti szerzıdése
Pályi Gyula elmondta, hogy a dunabogdányi 2813 hrsz.-ú ingatlan haszonbérleti szerzıdését
további öt évre meghosszabbították az ingatlant korábban is használóval.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 22:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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