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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. MÁRCIUS 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 7-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl

Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı
Spáthné Faragó Éva igazgató
Lırincné Szőcs Eszter ig. helyettes

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Jelezte, hogy a meghívóban írt 5. napirend címe
változik, a napirend új címe pedig Kistérségi együttmőködés aktuális kérdései. Jelezte továbbá,
hogy a 9. napirendi pont az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

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

2. Dunabogdányi általános Iskola Grund und Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény szervezeti és mőködési szabályzata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

Dunabogdány Község 2010-2014. gazdasági programja
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Kéményseprı ipari közszolgáltatás pályázat értékelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Kistérségi együttmőködés aktuális kérdései
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

DPÖTKT elszámolási és részletfizetési megállapodás 2011-re
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Vállalkozási szerzıdés 2011. évi informatikai szolgáltatásokra
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Bogdányi Híradó nyomdai munkáinak szerzıdése a 2011. évre
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9.

Dunabogdány Bem József út 5-7 alatti ingatlanon történı állattartás vizsgálata
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Mezıır megbízása
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Hunyadi utca 10. családi ház tetıtér beépítés építési engedélyezési ügye
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Erzsébet királyné úti csapadékvíz elvezetéshez tartozó telekrendezés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Folytatódtak a dunaparti strand és környezetének használatáról az egyeztetések, március végéig
végleges megállapodás jöhet létre. Beadtuk az Arany János utca-11.sz. fıút keresztezıdésénél
kialakítandó gyalogos átkelıre a pályázatunkat. Erdı Péter bíboros úr látogatást tett a Katolikus
Egyházközségnél, a település nevében polgármesteri köszöntés is történt. Az elkészült munkák
alapján az ivóvízbázis védelmi pályázat második fázisa kifizetési kérelmét beadtuk. Az ELMÜ
Észak Buda Kft.-tıl ajánlatot kértünk a Diófa utca és a Cseresznyés út közvilágításának
kiegészítésére. Bemutatkozó látogatást tett önkormányzatunknál a az újonnan kinevezett kistérségi
irodavezetı, Dr. Dedics Zsigmond úr . Szintén látogatást tett az önkormányzatnál Horváth Nándor
pv.alez. úr, a szentendrei Polgári Védelmi Kirendeltség vezetıje, akivel áttekintettük az alábbiakat:
Általános polgári védelmi alapterv, Veszély elhárítási alapterv, Nukleáris balesetelhárítási alapterv,
Kitelepítési, befogadási terv, Megalakulási terv illetve ennek aktualizálása, árvízi felkészülés.
Elkezdıdött az orvosi bérlakás felújítás elıtti kiürítése. Ajánlatkérési tárgyalásokat folytattunk az
iskola- tanuszoda- sportcsarnok- önkormányzati épületek gazdaságosabb főtési rendszere
kialakításáról. Felvettük az elsı négyórás közmunkást a dunapart és kerékpárút takarítására,
gondozására Beadtuk az Urasági patak rekreációs övezet (Stampok Kft.) belterületbe vonási
kérelmét. Erre hiánypótlási felszólítás érkezett, amelynek összeállítása megkezdıdött.

2. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola Grund und Hauptschule és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény szervezeti és mőködési szabályzata
Pályi Gyula a vita megnyitása után megadta a szót Spáthné Faragó Évának.
Spáthné Faragó Éva ismertette az SZMSZ módosítását szükségessé tevı körülményeket. Az
Általános iskola és a Zeneiskola 2008-as átszervezésekor készíttetett szakvéleményben javasolt
határidıkkel ellátott lépéssorhoz képest jelentıs csúszás van. Az SZMSZ-t a nevelıtestület két
részletben tárgyalta, külön az általános iskolai és külön a zeneiskolai, a nevelıtestület elfogadásra
javasolja. Lezajlottak a jogszabályi egyeztetések is a szülıi munkaközösséggel,
diákönkormányzattal és a német kisebbségi önkormányzattal is. Ismertette, hogy a változtatások
nagy része törvényi rendelkezések miatt vált szükségessé.
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Gräff Albertné elfogadásra javasolta az SZMSZ-t, két kiegészítéssel, az egyik az Igazgatótanács
kibıvítése, a másik pedig a zeneiskola létszámának megbontása 150 + 100 fıre.
Spáthné Faragó Éva a létszámokkal kapcsolatos észrevételre kifejtette, hogy az alapító okiratban
kell elıször a reálishoz közelíteni a létszámokat, az általános iskola esetében a 300 fı helyett 220230-ra, a zeneiskolában pedig 250 helyett 150-160 fıre.
Liebhardt András úgy vélte, hogy az SZMSZ-szel kapcsolatban felmerült elvi kifogás abból ered,
hogy mi is a fenntartó szándéka, egy vagy két külön intézmény mőködjön.
Schuszter Gergely az egy épület egy intézmény elvet támogatja.
Fekete Péter fenntartotta a bizottsági ülésen elmondott véleményét, miszerint javasolja szakértıi
felülvizsgálat megrendelését a döntéshozatal elıtt, az aránytalanságok kiküszöbölése, és a
szervezeti felépítés tisztázása érdekében, a sajátos bogdányi helyzet miatt is.
Pályi Gyula elmondta, hogy az átszervezéskor a szándék az volt, hogy a zeneiskola érték, melynek
függetlensége is érték, és ez nem fog változni az átszervezéssel. Ehhez képest az SZMSZ szerint
bedarálódik az intézménybe, aránytalanságot lát a két intézményegység között. Az Igazgatótanács
szők, az intézményegység-vezetı megválasztása esetén végképp, javasolja kibıvíteni, valamint
véleményezı testület létrehozását is támogatja. A szakértı felkérésével egyetért. A közoktatásról
szóló törvény 40. § (2) bekezdésének a beterjesztett SZMSZ álláspontja szerint nem felel meg.
Liebhardt András elmondta, hogy a szakértıi vizsgálat után is egy kérdés marad, egy vagy két
önálló intézményt szeretne a fenntartó. Visszalépésnek tartja például, hogy a zeneiskola vezetıjérıl
ne a Képviselı-testület döntsön.
Pályi Gyula szavazást rendelt el.
A Képviselı-testület Fekete Péter azon indítványát, mely a döntéshozatal elıtt az SZMSZ
szakértıi felülvizsgálatának megrendelésére irányult, 2 igen szavazattal, 4 tartózkodás ellenében
elvetette.
A Képviselı-testület azon határozati javaslatot, mely a Dunabogdányi Általános Iskola Grund und
Hauptschule és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény SZMSZ-ének jóváhagyására irányult, 3 igen
szavazattal, 3 nem mellett elvetette.
A szavazások eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.

3. Napirendi pont: Dunabogdány Község 2010-2014. gazdasági programja
Pályi Gyula elmondta, hogy a beterjesztett anyagot vitaindítónak szánja, kérte, hogy azt a
bizottságok, a kisebbségi önkormányzat tárgyalja meg, véleményezze, majd április 4-én fogadja el a
Képviselı-testület a négy éves gazdasági programot. Ismertette a program felépítését, és részleteit.

4. Napirendi pont: Kéményseprı ipari közszolgáltatás pályázat értékelése
Pályi Gyula ismertette a pályáztatás részleteit, határidıben két pályázat érkezett, melyek bontásáról
jegyzıkönyvet vettek fel, formai szempontból mindkét ajánlat érvényes, a felolvasólap alapján a két
pályázó díjjavaslata is összevethetı. Látható, hogy eltérı árképzést, díjpolitikát alkalmaz a két
szolgáltató. Összefoglalva, a pályázat kiírása és a versenyeztetés a képviselı-testületi szándékot
beváltotta, a pályázat nyertesének a KOMTŐZ Kft.-t javasolja kihirdetni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.

4

29/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás Dunabogdány Község közigazgatási határain belül
történı szervezett ellátása határozott idıtartamra (2011. március 15-tıl 2015. december 31.)
tárgyban kiírt pályázat nyertesének a Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprı és
Tüzeléstechnikai Kft.-t (2890 Tata, Tárkányi L. u. 2.) hirdeti ki.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyertes pályázóval a
kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerzıdést
megkösse.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül

30/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás Dunabogdány Község területén történı teljesítése tárgyban
a Pest Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft.-vel (1011 Budapest, Iskola u. 10.) kötött
közszolgáltatási szerzıdést közös megegyezéssel 2011. március 14. napjával megszünteti,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megszüntetı megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 8/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletét a kéményseprı-ipari
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997.(I.6.) rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

5. Napirendi pont: Kistérségi együttmőködés aktuális kérdései
Pályi Gyula ismertette a DPÖTKT Társulási Tanács soron következı ülésének kérdéseit. A Tanács
a tagönkormányzatok hulladékgazdálkodási tervének közös beszerzését javasolja. Dunabogdánynak
van hulladékgazdálkodási terve 2004-2010-re, azt aktualizálni kellene, ezért jó ötletnek tartja a
közös elkészítést amennyiben ennek településekre esı költsége a 100-150,-eFt összeget nem haladja
meg.
Kistérségi kezdeményezés lenne egy mővészeti ki-kicsoda összeállítása, ami nem jelent
pluszkiadást. Ennek koordinálására felkérte Liebhardt Andrást, március végére össze kell állítani
javaslatainkat.
Végül a szúnyoggyérítés került szóba, itt Visegrád-Szentgyörgypuszta Dunabogdánynál szerepel,
ezt korrigálni kell, és ahelyett a községet kérjük nagyobb területen szórni.
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6. Napirendi pont: DPÖTKT elszámolási és részletfizetési megállapodás 2011-re
Pályi Gyula ismertette a megállapodás részleteit.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
31/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a DPÖTKT és az Önkormányzat között kötendı
Elszámolási és részletfizetési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül

7. Napirendi pont: Vállalkozási szerzıdés 2011. évi informatikai szolgáltatásokra
Pályi Gyula ismertette szerzıdés részleteit, mely a korábban javasoltak szerint óradíjas rendszerben
került elıkészítésre.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
32/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és Kármán István egyéni
vállalkozó (2023 Dunabogdány, Ág u. 3026 hrsz.) között kötendı Vállalkozási szerzıdést,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
8. Napirendi pont: Bogdányi Híradó nyomdai munkáinak szerzıdése a 2011. évre
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a bekért ajánlatok alapján 16 oldalas megjelenés esetén a
D’sign Kft. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
33/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bogdányi
Híradó 2011. április-december idıszakára vonatkozó lapszámok nyomdai elıállítási munkáit a
legjobb ajánlatot adó D’sign Kft.-tıl (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 11.) rendeli meg,
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
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9. Napirendi pont: Dunabogdány Bem József út 5-7 alatti ingatlanon történı állattartás vizsgálata
10. Napirendi pont: Mezıır megbízása
A 9., és a 10. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben
szerepel.
A 9. napirend keretében határozathozatalra nem került sor, újabb helyszíni szemlére van szükség. A
10. napirend tárgyában a lefolytatott szavazások eredményeként határozat nem született.
11. Napirendi pont: Hunyadi utca 10. családi ház tetıtér beépítés építési engedélyezési ügye
Pályi Gyula ismertette tervdokumentációt.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
34/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Rippel Zsolt
(2023 Dunabogdány, Hunyadi u. 10.) építtetı kérelmére hozzájárul a helyi értékvédelem
hatálya alá tartozó Dunabogdány, Hunyadi u. 10. szám alatti ingatlan Tetıtop Centrum Kft.
által készített munkaközi terv szerinti tervezett átalakításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

12. Napirendi pont: Erzsébet királyné úti csapadékvíz elvezetéshez tartozó telekrendezés
Pályi Gyula ismertette a határozati javaslatot, mely egyrészt a csapadékvíz elvezetés megoldását
szolgálja, másrészt pedig lakossági telekvásárlási szándékot is elısegít.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
35/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Dunabogdány Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó
719/2 helyrajzi számú, kivett árok megjelöléső 515 m2 nagyságú ingatlant, valamint az Illés
Ákos tulajdonában álló 717/2 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megjelöléső 1524
m2 nagyságú ingatlant érintıen telekalakítást kezdeményez az Erzsébet királyné utca
geodéziai felmérése alapján a lejtési viszonyok ismeretében az utca csapadékvíz
elvezetésének megoldása érdekében az alábbiak szerint:
- Tekintettel arra, hogy a 719/2 helyrajzi számú, kivett árok megjelöléső ingatlan
csapadékvíz elvezetésére jelenleg már nem használható, ezért az Önkormányzat az árkot
a 717/2 helyrajzi számú ingatlan déli (715/2 helyrajzi számú ingatlan felıli) oldalán
szándékozik kialakítani, a jelenlegi árokkal megegyezı térmértékkel.
- Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a 720/3 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosa a 717/2 helyrajzi számú ingatlant meg kívánja vásárolni.
- Az adásvétel megtörténte után az Önkormányzat a 719/2, 717/2 és 720/3 helyrajzi számú
ingatlanokat érintı telekalakítás feltételeirıl a 720/3 és 717/2 ingatlanok új
tulajdonosával állapodik meg.
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2. 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: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
A Képviselı-testület részére kiosztásra került a 2011. évi határozatok végrehajtásáról, a megtett
intézkedésekrıl összeállított tájékoztató.
14. Napirendi pont: Egyebek
a) Tőzoltóırs létesítése
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta dr. Dietz Ferenc polgármester levelét, melyet a Tahiban
létesítendı tőzoltóırssel kapcsolatban küldött, az ırs mőködtetési költségeinek normatíva által nem
fedezett részéhez történı kötelezı települési hozzájárulás tárgyában.
b) Díszpolgári cím adományozása
36/2011. (III.7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy néhai Knáb
Ferencnek posztumusz díszpolgári címet adományoz a zenei hagyaték 1945 utáni megmentése,
az egyházi népi, körmeneti énekek felújítása és kottázása körében végzett áldozatos,
értékmentı munkájáért.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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