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 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. július 4-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
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Schuszter Gergely jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi
ülésen, kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló az óvoda 2010/2011. nevelési évérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Beszámoló az általános iskola 2010/2011. nevelési évérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Tájékoztató az új iskolai étkezı megépítésérıl, építési munkák pályázatának kiértékelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Tájékoztató a Leutenbachból érkezı delegáció augusztusi látogatásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
Liebhardt András képviselı

9.

Kormos Imre vendéglı épület homlokzat átalakítási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Körzeti megbízotti lakás felújítás vállalkozási szerzıdésének elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Szúnyoggyérítési költségek – 2011
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Hrsz.3213. önkormányzati telek haszonbérletbe adása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Csatlakozás az Észak - Dél Dunai Hajózási és Tömegközlekedési Együttmőködés projektelképzeléshez
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Tájékoztató a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés végrehajtásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
16. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme
Pályi Gyula köszöntötte Csatordai Katalin fıszerkesztıt.
Csatordai Katalin az írásban eljuttatott kérelmét kiegészítve bemutatta a lapot, mely a PilisDunakanyar térségben havonta ingyenesen megjelenı közéleti-kulturális újság. Elmondta, hogy az
alapító Kistérségi Társulás támogatása a Társulási Tanácsban a települési polgármesterek és az
elnök részérıl is elvi támogatást élvezett, azonban ezt gyakorlati megvalósulás – forráshiányra
történı hivatkozással – nem követte. Ezért fordult közvetlenül a települési önkormányzatokhoz,
hogy egy önkormányzati támogatói bázist sikerüljön kiépíteni, a lap nyomdaköltségeihez kérve
hozzájárulást.
Fekete Péter a lapterjesztés iránt érdeklıdött, a Polgármesteri Hivatalban és a Postán, illetve a
Mővelıdési Házban látja a lapot, azonban nem közismert az itt élık számára sem a lap, sem pedig a
hozzáférési helyek köre, ezrét ezen mindenképpen javítani kell.
Fehérvári Anna a megállapodás 3. pontjának törlését kérte, valamint javasolta a megállapodásba
beépíteni a terjesztési helyek listáját darabszámmal megjelölve.
Csatordai Katalin egyetértett a javaslatokkal.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
83/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Szólabda Stúdió (1053 Budapest, Kecskeméti u.
5.) mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó kiadójával kötendı együttmőködési megállapodást,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás aláírására: a döntést követı 8 napon belül
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2. Napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2010/2011. nevelési évérıl
Kammerer Istvánné röviden ismertette az óvoda nevelési évérıl összeállított beszámolót.
Pályi Gyula a gyermeklétszám alakulásához hozzátette, hogy az óvoda esetében három évre elıre
tudható a várható létszám, ebbıl látszik, hogy a létszám emelkedni fog a születésszám
növekedésével párhuzamosan, ezért további helyigénye lesz az óvodának.
Fehérvári Anna kiemelte, hogy az óvodával való elégedettség magas szintő.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
84/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2010/2011. nevelési évérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

3. Napirendi pont: Beszámoló az általános iskola 2010/2011. nevelési évérıl
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy az új képviselı-testület részére az elmúlt tanévrıl bıvített
tartalmú beszámolót készített. Kiegészítésként annyit tett hozzá, hogy az elmúlt tanévben újra
megtörténtek a munka-alkalmassági vizsgálatok.
Ott Rezsı a zeneiskoláról szólva hozzátette, hogy a tanszaki hangversenyek, koncertek idén is
megtörténtek, az újévi és pünkösdi fesztivál is sikeres volt, eredményes nevelési év van a zeneiskola
mögött. A hangszerek selejtezése is megtörtént, ennek során felmerült, hogy elajándékozzuk azokat,
ezt megfontolásra ajánlotta.
Liebhardt András a magatartás problémák kezelésének fontosságára, és az egységes pedagógusi
fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet. Ebben közremőködést ajánlott a tanári kar részére.
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy a fenntartói támogatást eddig is érezték, az egységes fellépés
rendjét azonban a nevelı-testületnek kell kidolgoznia.
Fekete Péter javasolta, hogy a következı tanévben fegyelmi ügyekben a rendelkezésükre álló
eszközök teljes szigorával járjon el a nevelı-testület.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
85/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010/2011.
tanévérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az igazgató értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

4. Napirendi pont: Tájékoztató az új iskolai étkezı megépítésérıl, építési munkák pályázatának
kiértékelése
Pályi Gyula ismertette, hogy az engedélyezési terv alapján árazatlan költségvetés készült az
építészeti munkákra és az útkapcsolat biztosítására. Négy vállalkozótól kért ajánlatot, a benyújtási
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határidıre két ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok alapján látható, hogy az építészeti munkák
kimerítik a rendelkezésre álló hitelkeretet, a tanévkezdésre addig kellene eljutni, hogy külsı munka
már ne legyen, a konyhatechnológia és szerelvényezés végezhetı ezután is. Megfontolásra ajánlotta
a kıburkolat készítésének halasztását. Az épületgépészeti munkarészre is megtörtént a tervezıi
ajánlatkérés, mely kiterjed a költségbecslésre is, azonban még hiányzik a villamos munkarész
költségbecslése. Emellett az informatika terem átköltöztetésével összefüggésben informatikai
munkák is felmerülnek. Az iskolában a terület elıkészítése megtörtént. Véleménye szerint idén év
végére, de legkésıbb 2012. elsı negyedévére befejezıdhet a beruházás.
Az építészeti munkákra beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént, Kammerer János 7.694.617,- Ft
+ ÁFA összegő, az Imperial Bau Kft. 7.326.563,- Ft + ÁFA összegő ajánlatot adott. Az Imperial
Bau Kft. ajánlatában kiegészítı munkákat is megjelölt, ezzel együtt ajánlata 7.694.617,- Ft + ÁFA.
Mindezek alapján az Imperial Bau Kft. ajánlata a kiegészítésekkel is jobb.
Spáthné Faragó Éva hozzátette, hogy az iskola keretébıl járulékos kiegészítı munkákat is el kell
végeztetni. Az informatika terem átköltöztetésére két ajánlat áll rendelkezésre, ebben kérte a
mihamarabbi döntést, mivel augusztus közepéig meg kell csinálni.
Fekete Péter javasolta, hogy mivel ennél a beruházásnál, és a körzeti megbízotti lakás felújításánál
is többletkiadás merül fel a tervezetthez, ezért a Pénzügyi, Területfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tekintse át a költségvetést ebbıl a szempontból, milyen lehetıségek vannak az
átcsoportosításra kiadási oldalon.
Pályi Gyula elmondta, hogy a bizottsági áttekintés alapján a 2011. elsı féléves költségvetési
beszámoló tárgyalása során kiemelt tétel lenne a beruházások áttekintése, terv tényadatok alapján.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
86/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy az „Iskolai
étkezı építészeti munkái” tárgyú pályázati felhívásra Kammerer János ev. (2023
Dunabogdány, Táncsics M. u. 43.), 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 Kammerer
János ev. (2023 Dunabogdány, Táncsics M. u. 43.) 7.694.617,- Ft + ÁFA összegő, az
Imperial Bau Kft. 7.639.161,- Ft + ÁFA összegő ajánlatot tett.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az „Iskolai
étkezı építészeti munkái” tárgyú pályázati eljárásban a nyertes ajánlattevı az Imperial Bau
Kft. (2023 Dunabogdány, Arany J. u. 8.).
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert
a nyertes ajánlattevıvel kötendı vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül

87/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Pénzügyi,
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tekintse át és vizsgálja felül a 2011.
évi költségvetés beruházási tételeit, készítsen elemzést és javaslatot az átcsoportosításra.
Felelıs: Schuszter Gergely elnök
Határidı: a 2011. elsı féléves költségvetési beszámoló tárgyalásának ideje
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5. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl

Kistérségi társulási ülés volt június 7-én, amin Fekete Péter alpolgármester vett részt.
Megtárgyalták a kistérségi e-közigazgatási rendszer továbbmőködtetésének kérdéseit, a tagdíj
elmaradásos tagokkal szembeni szankciók bevezetését, a kistérségi szociális intézményekkel
kapcsolatos ügyeket.
Ugyanezen a napon a külterületi Duna-parton a KÖVIZIG-gel bejárást tartottunk a sérült állapotú és
jogilag már nem létezı nyári gáton. A KÖVIZIG átadta a gát régi terveit. Alapfeladat lenne a gát
mentett oldalán levı önkormányzati út megtisztítása. Az országgyőlési képviselıt is bevonva
vizsgáljuk a helyreállítás lehetséges útját, mivel már egy közepes árvíz is tönkreteszi a
mezıgazdasági termelık munkáját.
Sikeresen lezajlott a Pünkösdi Zenei Fesztivál több mint 400 résztvevı, nagyobbrészt ifjúsági korú
zenésszel – köszönet a szervezıknek.
Fekete Péter alpolgármester június 9-én részt vett a Pest Megyei Kábítószerügyi Fórumon.
Sikeresen, néhány kisebb hiánypótlás elıírásával, megtörtént június 14-én a Mővelıdési Ház és
Sportpálya öltözı KMOP pályázat helyszíni ellenırzése, felgyorsulhat a hónapok óta húzódó,
pénzügyi nehézségeket is okozó elszámolás lebonyolítása.
A Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés alapján megérkezett a belterületbe vonás
engedélye. Az engedély nem teljes körő, a kimaradt telkekkel kapcsolatban fellebbezést adtunk be
(lásd a napirendi pontot is).
A Szentendrei Rendırkapitányságon június 16-án kistérségi polgármesterekkel találkozott,
bemutatkozott Pest Megye új rendırfıkapitánya.
Június 17-én egyeztetést folytattunk Leányfalu polgármesterével a zeneiskolánk kihelyezett
leányfalui tagozatának további mőködésérıl, javaslatot fognak küldeni a fennálló együttmőködési
megállapodás módosítására (lásd az Egyebek napirendi pontban is).
Június 23-án Tahitótfaluban a Szentendrei kistérség északi részének polgármesterei találkozót
tartottak. Tájékoztatást hallgattak meg az FKF vezetıségétıl a lehetséges hulladékgazdálkodási
együttmőködésrıl, ezen belül a zöldhulladék begyőjtésérıl. A második tájékoztató a kisdunai
személyhajózás újraindításáról hangzott el, szintén a fıvárossal együttmőködve, pályázati
lehetıséggel (lásd a napirendi pontot is). Harmadszor döntöttek arról, hogy Dunabogdány
határozata alapján véglegesítik a Tahi Tőzoltóırs és Mentıállomás létesítésére megkötendı
társulási megállapodás szövegét.
Június 24-én a polgármester részt vett a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi
Vízgazdálkodási Társulat közgyőlésén, ahol a tagok többsége nem fogadta el az éves beszámolót, új
közgyőlés összehívása szükséges.
Június 28-án Fekete Péter alpolgármester részt vett Budapesten a Pest Megyei Bőnmegelızési
Konferencián.
Június 29-én a likviditási problémák áthidalására, mivel még mindig nem történt meg a Kultúrház
és Sportpálya öltözı KMOP pályázat elsı kifizetési kérelmének kiutalása, a korábbi testületi
döntésnek megfelelıen 14,- M Ft hitel felvételére került sor a Dunakanyar Takarékszövetkezettıl.
Június 30-án és július 1-én megtörtént az új belterületi úti súlykorlátozás rendelethez tartozó
közlekedési táblák kihelyezése.
Július 1-én az önkormányzat részérıl is köszöntöttük Ailer Gáspár plébános urat pappá szentelése
20 éves évfordulóján.
Július 4-én délelıtt egyeztetést tartottunk a Tempero Zrt. vezérigazgatójával a Tanuszoda
garanciális hibáinak nyári felszámolásáról.
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6. Napirendi pont: DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Pályi Gyula ismertette a Társulási megállapodásra tett észrevételeket és a tételes egyeztetést
követıen kialakult megállapodás tervezetet.
Liebhardt András a két ütem egyértelmő szétválasztását kérte, ezért javasolta a 6.1. pont d)
alpontjának törlését.
Fehérvári Anna ezzel összefüggésben az 5.6. pont újrafogalmazását kérte.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot a
kért módosítással.
88/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett
Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodását az alábbiak szerint:
-

a Megállapodás 5.6. pontja helyébe a következı szöveg kerül: „5.6. Felek kijelentik,
hogy az I. ütem megvalósításával egyidejőleg elvégeztetik a II. ütemben megvalósuló
mentıállomás terveztetését. A II. ütem kivitelezésének költsége a tervezıi költségbecslés
szerint mintegy 62 millió forint. A II. ütem kivitelezése a társulási tagok egyhangú
döntésével valósulhat meg. Megállapodó felek a mentıállomás megvalósításához
szükséges pénzügyi fedezet részarányait szintén a késıbbiekben határozzák meg.”

-

a Megállapodás 6.1.4. pont d) alpontja („Tagokat terhelı egyéb kötelezettség
megállapítása” szövegrész) törlendı.

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerint
megszövegezett Társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére a döntést követı 8 napon belül

7. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Bíráló Bizottság
tagjainak megválasztása
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
89/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás pályázataihoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához
a Bíráló Bizottság összetételét elfogadja az alábbiak szerint:
A Bíráló Bizottság tagjai:
• Szücsné Posztovics Ilona a Társulás elnöke
• dr. Paksi Gábor szakértı
• Gíber Erzsébet a Gazdaságfejlesztı Szervezet Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
• Nyergesújfalu Város Önkormányzatának delegáltja
• Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának delegáltja
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

8. Napirendi pont: Tájékoztató a Leutenbachból érkezı delegáció augusztusi látogatásáról
Pályi Gyula ismertette az összeállított programot, és a várható költségeket. A szállás és a
családoknál történı vasárnapi ebéd beosztása rendben van. Az egyes programokon való képviselıi
részvételt lehetıség szerint ebben a hónapban véglegesíteni szükséges.

9. Napirendi pont: Kormos Imre vendéglı épület homlokzat átalakítási kérelme
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
90/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Kormos Imre
(2025 Visegrád, Szent László u. 12. szám alatti lakos) kérelmére hozzájárul a helyi
értékvédelem hatálya alá tartozó Dunabogdány, Kossuth L. u. 103. (915 hrsz.) alatti ingatlanon
lévı vendéglátó épületnek az ÖKO-Grappe Kft. által 2011.05.11-én készített homlokzat
átalakítás engedélyezési tervdokumentáció szerinti átalakításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

10. Napirendi pont: Körzeti megbízotti lakás felújítás vállalkozási szerzıdésének elfogadása
Pályi Gyula ismertette a vállalkozási szerzıdést, azt a vállalkozóval egyeztették, a módosított
árajánlat elválaszthatatlan melléklete a szerzıdésnek. Az értékhatárra tekintettel kérte a szerzıdés
jóváhagyását.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
91/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 92. alatti szolgálati lakás részleges
felújítási munkáinak kivitelezését az ÉPUT Kkt.-tıl (2023 Dunabogdány, Cseresznyés u. 5.)
rendeli meg, a vállalási ár 2.306.630,- Ft + ÁFA összeg.
2. A Képviselı-testület – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja az ÉPUT
Kkt.-vel kötendı vállalkozási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül
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11. Napirendi pont: Szúnyoggyérítési költségek – 2011
Pályi Gyula ismertette Kistérségi Iroda által összeállított táblázat alapján a légi kémiai és földi
kémiai gyérítés településre esı költségét, a községre esı szakértıi költségrésszel együtt, összesen
454.388,- Ft a július 15-ig fizetendı elıleg.

12. Napirendi pont: Hrsz.3213. önkormányzati telek haszonbérletbe adása
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, a javasolt ingatlant a mezıır megtekintette, alkalmas lenne a
kérelmezı számára.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
92/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képezı 3213 hrsz.-ú 2352 m2 nagyságú ingatlant Varga Anna (2023 Dunabogdány,
Diófa u. 3191 hrsz.) részére haszonbérbe adja 2016. május 31. napjáig terjedı határozott idıre, a
haszonbér összege 7350,- Ft / év. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
haszonbérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül

13. Napirendi pont: Csatlakozás az Észak - Dél Dunai Hajózási és Tömegközlekedési
Együttmőködés projektelképzeléshez
Pályi Gyula elmondta, hogy egy hosszabb távú projekt kezdı lépése lenne az önkormányzati
csatlakozás, és cégalapítás az EU-s pályázati forrásból Budapest és a fıvárosi agglomeráció dunai
tömegközlekedésének kialakításához. Fontosnak tartaná a részvételt és a projekt megvalósulása
esetén a menetrend szerinti dunai személyhajózás újra visszaállna a községben. Ez választási
programpontként is megfogalmazódott. Mindenképpen közvetlen módon javasolja a részvételt,
tehát a hajójáratok majdani kikötési helyei között Dunabogdány is szerepelne. Katamarán típusú
hajók igénybe vételével vízi úton is elérhetı lenne tömegközlekedéssel a fıváros. A településre esı
alapítói hozzájárulás 1 M Ft, mely a jövı évi költségvetésbe betervezhetı. Az alapítói tıkébıl a
pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervezési, projekt elıkészítı, megvalósító
munkák finanszírozhatók.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
92/2011. (VII. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy közvetlen
módon érdekében áll Budapest Fıváros és az agglomeráció dunai - vízi tömegközlekedésének megteremtése, ezért alapító tagként részt kíván venni a (munkanevén)
Észak – Dél Dunai Önkormányzati Hajózási Társaság - a továbbiakban Társaság alapításában.
2. Az alapítandó Társaságban az Önkormányzat 1 M Ft, azaz egymillió forint összeggel, mint
alapító tıkével kíván részt venni annak érdekében, hogy a Társaság szakszerően
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pályázhasson a projekt elıkészítése, tervezése és megvalósítását biztosító forrásokért.
3. A Képviselı-testület az 1 M Ft összegő alapító tıkét a 2012. évi költségvetésében tudja
biztosítani.
4. A Társaságban az Önkormányzatot személyesen a Polgármester, ill. az általa kijelölt
személy képviseli.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Leányfalu Nagyközség Polgármestere értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

14. Napirendi pont: Tájékoztató a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés
végrehajtásáról
Pályi Gyula ismertette a Szentendrei Körzeti Földhivatal termıföld más célú hasznosítása ügyben
érkezett határozatával kapcsolatban benyújtott fellebbezést, mely a Natura 2000 jelölés által védett
területek más célú hasznosításának másodfokon történı engedélyezésére irányul tekintettel arra,
hogy annak engedélyezése esetén is számos eszköz marad a természetvédelmi hatóság kezében a
terület felhasználás ellenırzésére.

15. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
A Képviselı-testület részére kiosztásra került a 2011. második negyedévi határozatok
végrehajtásáról, a megtett intézkedésekrıl összeállított tájékoztató.

16. Napirendi pont: Egyebek
a) 11-es számú fıút forgalmával kapcsolatos panasz
Lakossági állampolgári bejelentéssel fordultak a Pest Megyei Rendör-fıkapitánysághoz a 11-es
számú fıút vízmő teleptıl Visegrád felé esı szakasz forgalmával kapcsolatban, ennek
következtében 2011. július 14-én a rendırség helyszínbejárást tart egységes álláspont kialakítása
érdekében.
b) Mővelıdési Ház és Sportpálya felújítás pályázat elszámolása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a közremőködı szervezet megtartotta a
helyszíni szemlét, gyakorlatilag mindent rendben találtak a két helyszínen. Ugyanakkor két
számlatételt nem elszámolható költségek közé soroltak, ezzel csökken az elsı támogatási részlet
összege.
c) Borda Húsüzem – Szomszédok Egymásért Társulás ügye
Pályi Gyula elmondta, hogy miután Fekete Péterrel, Liebhardt Andrással és Schuszter Gergellyel
egyeztetés céljából közvetítıi szerepet vállalva felkeresték külön-külön a Szomszédok Egymásért
Társulás és a Borda Húsüzem képviselıit, elkészült egy megállapodás tervezet, melyet mindkét fél
részére megküldtünk véleményezés céljából. Az észrevételek beérkezését követıen van lehetıség a
végleges, mindkét fél számára vállalható megállapodás megszövegezésére.
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d) Hirdetıtáblák rendbe tétele
Pályi Gyula elmondta, hogy a Hivatal épülete elıtt, valamint két buszmegállóban található
önkormányzati hirdetıtábla, melyeket folyamatosan különbözı plakátokkal ragasztanak tele, így
eredeti funkciójukra nem használhatók. Ezeknek a közösségi célú tájékoztató felületeknek a rendbe
hozatalára, megtisztítására, zárhatóvá tételére és eredeti céloknak megfelelı használatára a lakosság
információkkal ellátása és tájékoztatása érdekében szükség van.
e) Zeneiskola leányfalui telephelye
Leányfalu Nagyközség Polgármestere a két önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás
módosítását kérte több pontban is. Az elsı egyeztetés megtörtént, a leányfalusi önkormányzat
magasabb összegő térítési díjat kíván szedni, csökkentve ezzel a kiadásaikat. A kötendı új
megállapodás tervezetének elkészültét követıen folytatódik az egyeztetés.
Pályi Gyula kiemelte, hogy a tárgyaláson is világossá tette azt, miszerint Dunabogdányban nem
lesz térítési díjemelés, ugyanis a zenei oktatás és a zenei élet kiemelt a község életében, melyet az
Önkormányzat támogatni fog a jövıben is.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 23:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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