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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. MÁJUS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-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.
A kiküldött meghívóhoz képest javasolta, hogy a 2. napirendi pont tárgya egészüljön ki a Német
Nemzetiségi Óvoda gazdasági megállapodásával is, továbbá javasolta, hogy a meghívó szerinti 16.
napirendet az 5. napirendi pont után tárgyalja a Képviselı-testület. Javasolta továbbá a DPÖTKT
döntése nyomán a Tahi tőzoltóırs létesítése projekthez csatlakozás tárgyú napirend felvételét.
Fekete Péter javasolta, hogy a Tahi tőzoltóırs létesítésérıl végleges írásos anyag birtokában
tárgyaljanak, ezért nem támogatta a kérdés napirendre vételét.
A Képviselı-testület a Tahi tőzoltóırs létesítése projekthez csatlakozás tárgyú napirend felvételét 1
igen szavazattal, 6 nem ellenében nem szavazta meg.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
két polgármesteri kiegészítéssel.
Napirendi pontok:
1.

Dunabogdányi Általános és Zeneiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. Dunabogdányi Általános és Zeneiskola, valamint Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági
megállapodás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

A Dunabogdányi Általános és Zeneiskola várható tanulólétszáma, indítható osztályszáma,
napközis csoportszáma, pedagógus létszáma a 2011/2012. tanévben
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

2011/2012. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése az óvodában
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány székhelyének és névhasználatának engedélyezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Pályázat a kultúrházi szabadtéri színpad megépítésére
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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7.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2010. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Közlekedési táblákra, helynévtáblákra, panorámatükörre adott ajánlatok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Dózsa György út 7. sz. alatti lakóépület felújítása és bıvítése. Helyi értékvédelem miatti
állásfoglalás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Dunabogdány hrsz.: 0162/1 ingatlan eladása, illetve lakatos munkákra adott ajánlatok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Dunapart 27+400 – 28+000 km területre kötendı bérleti szerzıdések
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
16. Sörpult Kft. bérleti szerzıdés újrakötése
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
17. Bem József u. 5-7. alatti ingatlanon történı állattartás
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános és Zeneiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
jóváhagyása
Spáthné Faragó Éva ismertette, hogy a Polgármester által kért szakértıi véleményben foglaltak,
illetve az Igazgatótanáccsal kapcsolatban tett kérések figyelembe vételével megtörtént az SZMSZ
átdolgozása, azt a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 4-én véleményezte, valamint a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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54/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja a
Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

2. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános és Zeneiskola, valamint Német Nemzetiségi Óvoda
gazdasági megállapodás
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy egy hiányt orvosol a két megállapodás
jóváhagyásával az Önkormányzat. Az elıkészített megállapodások részben lefedik az eddigi
gyakorlatot, részben pedig tisztázzák az intézmények és a Hivatal közötti kereteket a gazdálkodási
kérdésekben. A két intézmény megállapodása között egyetlen különbség van, mely abból fakad,
hogy az iskola saját pénztárat vezet, míg az óvodának nincs saját pénztára, ezért a beszedett
bevételeket 24 órán belül befizetni köteles vagy csekken feladni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
55/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal és a Dunabogdányi
Általános Iskola Grund und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény között
kötendı együttmőködési megállapodást.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

56/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal és a Német Nemzetiségi
Óvoda Kindergarten között kötendı együttmőködési megállapodást.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

3. Napirendi pont: A Dunabogdányi Általános és Zeneiskola várható tanulólétszáma, indítható
osztályszáma, napközis csoportszáma, pedagógus létszáma a 2011/2012. tanévben
Pályi Gyula kiemelte, hogy örvendetes tény az iskolában tapasztalható létszámnövekedés. A
2011/2012. tanévben két elsı osztály indul, összesen 35 fıvel, ebbıl 28 dunabogdányi lakos. A
várható osztályszám 13, az elsı mellett a második és az ötödik évfolyamon indul két osztály. a
negyedik évfolyamon pedig a maximális osztálylétszámtól való eltérés kell engedélyezni a
fenntartónak.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
57/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az általános
iskolában 13 (tizenhárom) tanulócsoport; 11 (tizenegy) osztály és 2 (két) napközis csoport
indítását engedélyezi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

58/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az általános
iskolában a 4. (negyedik) osztály esetében engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Az
osztály várható létszáma 28 (huszonnyolc) fı.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére a döntést követı 15 napon belül

4. Napirendi pont: 2011/2012. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
az óvodában
Pályi Gyula elmondta, hogy 2010-ben is többen születtek, mint az elhunytak száma, melybıl az a
kellemes gond fakad, hogy az óvodában további bıvítésre lesz szükség. Ezzel az Önkormányzatnak
a tendencia további, remények szerinti fennmaradása esetén foglalkoznia kell. Az óvodában a
2011/2012-es nevelési évben 130 fı lesz a várható létszám, öt csoportban.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
59/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján a 2011/2012. nevelési évben a
Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján a 2011/2012. nevelési évben
engedélyezi a Német Nemzetiségi Óvoda részére a nagycsoport, a nagy-középsı csoport, a
kis-középsı csoport és a kiscsoport esetében az átlaglétszámtól való eltérést.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 3. számú mellékletének II. rész
8. pontja alapján, a 2011/2012. nevelési évben a Német Nemzetiségi Óvoda
nagycsoportjában, nagy-középsı csoportjában és kiscsoportjában engedélyezi a törvény 3.
mellékletének I. részében meghatározott maximális óvodai csoportlétszám túllépését.
Mindhárom csoport várható létszáma 29 fı.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
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5. Napirendi pont: A Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány székhelyének és névhasználatának
engedélyezése
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
60/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul Dunabogdány
település nevének a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány nevében történı használatához.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány az Önkormányzat tulajdonát képezı Dunabogdány, 1041
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4. szám alatti ingatlant
szívességi használat jogcímen határozatlan ideig székhelyként használja és az alapítvány
céljaira igénybe vegye.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Alapítvány értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

6. Napirendi pont: Pályázat a kultúrházi szabadtéri színpad megépítésére
Pályi Gyula ismertette, hogy régi szándék a Mővelıdési ház kertjében szabadtéri színpad létesítése,
melyre engedélyezési terv és építési engedély áll rendelkezésre, valamint 2,3 M Ft befizetett
céladomány.. A pályázatfigyeléssel megbízott társaság felkutatta, hogy milyen pályázati
lehetıségek vannak. Az esetleges pályázaton való részvétel miatt részletes költségbecslésre,
valamint részletesebb tervre volt szükség mőszaki-mennyiségi kiírással. Eszerint közel 30 M Ft +
ÁFA összeggel kell számolni. A KMOP keretében fellelt pályázati lehetıség 50 %-os önerı mellett
nyújt támogatást. Javaslata az, hogy el kellene készíteni a végleges kiviteli terveket, valamint a
Kultúrház kertjében színpadteret, elıtte táncteret, parkoló kialakítást, füvesítést-parkosítást, a
domboldalra reprezentatív kertrészt, esetleg játszóteret tartalmazó, illetve a terület víztelenítésére
kiterjedı ún. kerttervet. ezekre az önerı nyújthat fedezetet.
Kovács András ismertette az elkészült tervet, valamint kiemelte a költségbecslés azon elemeit,
melyeket elsı körben el lehetne hagyni azzal, hogy a tervezett színpad jellege és minısége ne
csökkenjen. Négy tétel (földfeltöltés, füvesítés; mobil acélszerkezető színpadelemek helyett ún.
táncszınyeg; külsı-belsı kıburkolat helyett olcsóbb lábazati vakolat) elhagyásával illetve
cseréjével kb. 10-11 M Ft megtakarítás érhetı el meglátása szerint.
Pályi Gyula elmondta, hogy még így is kell 8-10 M Ft összegő önrész, és a pályázat szerint a
megvalósítás ideje két év. Felajánlások érkeztek pl. a színpadvilágítás anyagáron történı
megvalósítására, esetleg a kıbánya támogatása jöhet szóba. Mőszakilag három részre osztható a
munka: alapozás – színpadszint – tetı. Ha az alapozást elkezdjük, félı hogy ebben az esetben
pályázni nincs lehetıség.
Liebhardt András elmondta, hogy a napirend aktualitását a konkrét pályázaton való indulásról
történı döntés jelenti. Kiemelte, hogy az önrészt is két év alatt kell biztosítani, valamint azt is, hogy
25 % elıleg igényelhetı, egyébként utófinanszírozású pályázatról van szó. Tény, hogy az elsı
negyedév adatai alapján nem jött jókor ez a pályázat, de meggyızıdése szerint ez a szabadtéri
színpad a falu szimbóluma lehet a Dunakanyarban, kifejezné a falu – egyébként példaértékő–
kultúrához való viszonyát, továbbá bevételhozó tud lenni, a helyi mellett ugyanis más produkciók
számára is vonzó lehet. Úgy véli, hogy a pályázati indulás elmaradása esetén is az önrész növelése
irányába el kell mozdulni különbözı akciókkal.
Heim Ferenc a tervet gyönyörőnek, a költségeket pedig reálisnak tartja, de magas az önrész. Az
ÁFA visszaigénylés lehetıségének megvizsgálását szükségesnek tartja.
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Schuszter Gergely úgy vélte, hogy túl megterhelı ez az összeg, költségvetési pluszbevétel kell
hozzá, de a ciklus végére kivitelezhetınek tartja azzal, hogy a költségek lehetıség szerinti
csökkentését alaposan végig kell nézni.
Fekete Péter a fény-, és hangtechnika iránt érdeklıdött.
Liebhardt András elmondta, hogy készült erre is koncepció, három fajta megközelítéssel.
Pályi Gyula fontos szempontnak tartja, hogy igényes és minıségi legyen a színpad. Kiviteli terv
nélkül nehéz tartható költségvetést, árajánlatot adni, másrészt pedig jól átgondolt spórolást is
jelenthet a gondos tervezés.
A Képviselı-testület a pályázati határidıkre is tekintettel 2011. május 23-án ismét napirendre tőzi a
kérdést.

7. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Április 16-án az kéményseprı ipari szolgáltatóval (KOMTŐZ Kft.) egyeztettük a május 16-án
kezdıdı kéményseprési munkákat.
Megkötöttük a megállapodást a pályázatíró/figyelı céggel (Brüsszelnet Kft.), ık április 13-án helyi
vállalkozóknak is elıadást tartottak a Kultúrházban a pályázati lehetıségekrıl.
Az Arany János utca - 11. sz. fıút keresztezıdés gyalogátkelıhelyére beadott pályázatunkkal
kapcsolatos döntést május közepére halasztották.
Az április 20-i kistérségi tanácsülésen sürgısségi indítvánnyal a kistérségi tanács 933.629,- Ft
támogatást szavazott meg a dunabogdányi 2011-es tagdíjból a Tahiba tervezett tőzoltóırs céljára.
Ugyanezen az ülésen megtörtént a közösen készítendı hulladékgazdálkodási terv elkészítéséhez az
ajánlkozók közül a vállalkozó kiválasztása.
Folyik a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés alapján a belterületbe vonási eljárás,
április 26-án a Földhivatal helyszíni bejárást tartott, kifogást nem emelt. A természetvédelmi
szakhatóságtól nem jelentek meg, de a Földhivatal tájékoztatása szerint észrevételeik lehetnek. Az
erdı mővelési ágú részekre a Pestmegyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához is beadtuk a
hozzájárulási kérelmet.
Április 27-én a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás közgyőlést tartott. Ezen elfogadtuk a
tervezett hulladékgazdálkodási rendszerre beadandó pályázathoz szükséges határozatokat, illetve itt
leadtuk a Dunabogdány részérıl szükséges két külön nyilatkozatot (5 éves fenntartási kötelezettség
vállalása, nem veszünk részt más ilyen pályázatban).
Elsı körben nem hozott eredményt a körzeti rendıri lakás felújítására kiírt versenyeztetés, a
határidıig nem érkezett érvényes ajánlat.
Az utakon felmértünk 276 m2 kátyút, kiküldtük az ajánlatkéréseket, 3 ajánlat érkezett, nagy a
költség igény. Megvizsgáljuk, hogy helyi munkaerıvel, gépkölcsönzéssel, hidegaszfalt beszerzéssel
(un. finnaszfalt) milyen költségek adódnak.

Liebhardt András 20:00 órakor távozott, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.

8. Napirendi pont: A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Pályi Gyula elmondta, hogy két fordulóban javasolja az SZMSZ tárgyalását, 2011. május 23-ra
elkészítik a melléklet és a függelékek anyagát is, akkor kerülne sor a rendeletalkotásra. Elmondta,
hogy a Belügyminisztérium 2010 decemberében módszertani ajánlást adott ki az SZMSZ-ek
elkészítéséhez, módosításához, ennek figyelembe vételével készült a tervezet.

7

Dr. Németh József részletesen ismertette az SZMSZ felépítését, az egyes fejezeteket, és azok
rendelkezéseit, különös tekintettel a napirend tárgyalására, a szavazások rendjére, és a képviselıre
vonatkozó rendelkezéseket.

9. Napirendi pont: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolója
Pályi Gyula ismertette a beszámolót, és a Dunabogdányra vonatkozó részletes adatokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
61/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Szolgálat értesítésére: a döntést követı 15 napon belül

10. Napirendi pont: Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2010. évi beszámolója
Pályi Gyula elmondta, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén részt vett az
Egyesület képviselıje, részletesen beszámolt szóban is tevékenységükrıl, mely a házi
segítségnyújtásra terjed ki.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
62/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére: a döntést követı 15 napon belül

11. Napirendi pont: Közlekedési táblákra, helynévtáblákra, panorámatükörre adott ajánlatok
Pályi Gyula ismertette a beérkezett két ajánlatot, azok összevetése alapján javasolta, hogy az
ugyanolyan tartós, de lopás szempontjából kevésbé népszerő rétegelt fa lemez táblák szerinti ajánlat
elfogadását.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
63/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a súlykorlátozáshoz szükséges 14 db KRESZ-tábla, két db nemzetiségi
nyelvő helynévtábla és egy db panorámatükör gyártását és kihelyezését a CSP TRADE
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-tıl (1031 Budapest, Nánási út 2.) rendeli meg, a vállalási
ár. 347.273,- Ft + ÁFA összeg.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés kiküldésére, CSP
TRADE Kft.-vel kötendı vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: megrendelés kiküldése a döntést követı 8 napon belül

12. Napirendi pont: Dózsa György út 7. sz. alatti lakóépület felújítása és bıvítése. Helyi
értékvédelem miatti állásfoglalás
A tervek ismertetése után a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül
elfogadta a határozati javaslatot.
64/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Orbán Judit
(2023 Dunabogdány, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti lakos) kérelmére hozzájárul a helyi
értékvédelem hatálya alá tartozó Dunabogdány, Dózsa Gy. u. 7. (382 hrsz.) alatti ingatlanon
lévı lakóépületnek az ATT-CAD Építészeti és Belsıépítészeti Stúdió Kft. által 2011.05.02-án
készített építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti felújításához és bıvítéséhez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

13. Napirendi pont: Dunabogdány hrsz.: 0162/1 ingatlan eladása, illetve lakatos munkákra adott
ajánlatok
Pályi Gyula ismertette, hogy az ingatlan 300 m2-es részét a Rapid Kft. 2008. augusztusa óta bérli
az Önkormányzattól. A bérleti szerzıdés 2010. december 31-én lejárt. A Kft. ügyvezetıje vételi
ajánlattal kíván élni az ingatlanra, mely a bányaút és a sportpálya között helyezkedik el. Jelenleg
útként nyilvántartott, így amennyiben a Képviselı-testület az eladás mellett foglal állást, úgy elıbb
ki kell vonni a forgalomképtelen vagyontárgyak körébıl. Az ingatlan nem funkcionál útként, egyik
természetes felhasználási módja lenne a sportpályához csatolás, viszont a Sport Egyesület által
elkészített fejlesztési tervek között ez a terület nem szerepel.

A Képviselı-testület az ingatlan értékesítésének szándékát támogatta, a RAPID Kft. konkrét vételi
ajánlatának beérkezését követıen dönt a kérdésben.

14. Napirendi pont: Egyebek
a) Megyeri Híd megépüléséhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági beruházások Dunabogdányban
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a pályázati alapon elvégzett buszmegálló
építés, jelzıtábla kihelyezés elvégzésére kötött társfinanszírozási megállapodás szerint
Dunabogdányt 15 % önrész terheli. Megtörtént a végleges elszámolás, eddig az önrészbıl csak
bttó.896.750,- Ft lett befizetve. Az önrész második részét, bruttó 1.092.750,- Ft-ot 15 napon belül
be kell fizetni a Magyar Államkincstárhoz.
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b) Cseresznyés utca – Sas utcai hulladékeltávolítási kötelezettség
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az 53/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
alapján Bonifert Csaba földmérı elkészítette a Cseresznyés utca – Sas utca találkozásánál lévı vizes
árok magassági felmérését az elhelyezett föld és hulladék mennyiségének meghatározása céljából.
A felmérés szerint legkevesebb 14.300 m3, legkedvezıtlenebb esetben 31350 m3 a mennyiség (az
árok fenékszintjeit csak becsülni lehet).
c) Polgármester úr kéri a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy végezzék el az
ápolási díjak éves felülvizsgálatát.

15. Napirendi pont: Dunapart 27+400 – 28+000 km területre kötendı bérleti szerzıdések
16. Napirendi pont: Sörpult Kft. bérleti szerzıdés újrakötése
17. Napirendi pont: Bem József u. 5-7. alatti ingatlanon történı állattartás
A 15., a 16. és a 17. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön
jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 15. keretében elfogadott
önkormányzati határozatokat.
65/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a Forgó Étterem Kft. (2023 Dunabogdány, Strand u. 2.) között kötendı bérleti
szerzıdés tervezetét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdéskötési tárgyalás
lefolytatására, valamint a bérleti szerzıdés Kft.-vel történı megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítésére a döntést követı 8 napon belül
66/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a Dunabogdányi Sport Egyesület (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 4.)
között kötendı bérleti szerzıdés tervezetét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdéskötési tárgyalás lefolytatására, valamint a bérleti szerzıdés Egyesülettel történı
megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére a döntést követı 8 napon belül
67/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a Dunabogdányi Vízi Sport Közhasznú Egyesület (2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 1/b.) között kötendı bérleti szerzıdés tervezetét, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdéskötési tárgyalás lefolytatására, valamint a bérleti szerzıdés
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Egyesülettel történı megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére a döntést követı 8 napon belül
68/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és Kormosné B. Ildikó (Kemping – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 101.)
között kötendı bérleti szerzıdés tervezetét, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdéskötési tárgyalás lefolytatására, valamint a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a bérlı értesítésére a döntést követı 8 napon belül
69/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a Dunabogdányi Kajaktúra Természetbarát Egyesület (2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 101.) között kötendı bérleti szerzıdés tervezetét, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdéskötési tárgyalás lefolytatására, valamint a bérleti szerzıdés
Egyesülettel történı megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére a döntést követı 8 napon belül

Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 16. keretében elfogadott
önkormányzati határozatot.
70/2011. (V. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a Sörpult Kft. (2023 Dunabogdány, 924 hrsz.) között kötendı bérleti
szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés megkötésére a döntést követı 8 napon belül
A 17. napirend keretében határozathozatalra nem került sor.
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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