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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. JÚNIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 6-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl

Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Liebhardt András jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi
ülésen, kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat.
A kiküldött meghívóhoz képest javasolta az OASIS MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
háziorvosi alapellátási szerzıdése tárgyú napirend felvételét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Tájékoztató a méhnyakrák elleni védıoltásról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához képviselı-testületi határozat
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5.

Köplinger Béláné ajándékozási szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Guba Erzsébet által birtokban tartott lakás kiürítése iránti per megindítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Pilis-Dunakanyari Hírmondó újság támogatási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Önkormányzati folyószámla hitel
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

OASIS MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. háziorvosi alapellátási szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
Dr, Németh József jegyzı
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10. Önkormányzati épületek (iskola, sportcsarnok, uszoda, önkormányzat) alternatív főtésre
átállása
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
Schuszter Gergely képviselı, bizottsági elnök
11. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Beszámoló Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi
tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Jámbor Ferenc tü. százados, parancsnok urat, és kérte, hogy beszámolóját
tartsa meg.
Jámbor Ferenc az írásban eljuttatott beszámolóból kiemelt néhány témát. 2010. évben összesen
629 káresemény volt, ami 22 %-os növekedés a 2009-es adathoz képest. Ennek 2/3-a mőszaki
mentés, viharkár, árvízi mentés volt. A 2010. évi költségvetésben 2,5 M Ft-ot terveztek saját
bevételként, a teljesítés ezt jelentısen meghaladta, 7,3 M Ft összeg, melynek egy része képzésbıl
származott. Az önkormányzatoktól a tervezett 14 M Ft helyett mindössze 5 M Ft érkezett kiegészítı
támogatásként. Technikai fejlesztés pályázati úton valósult meg, egy 145 M Ft értékő mőszaki
mentı gépjármővel gazdagodott a tőzoltóság, melynek 20 %-os önrészét a tőzoltóságnak kell
kigazdálkodnia két év alatt. Kiemelte az alapítványukat, amely egy 24 M Ft értékő mőszaki
mentıfelszereléshez tudott önrészt biztosítani.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
77/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2010. évi tevékenységérıl készült
beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: értesítésre a döntést követı 15 napon belül

2. Napirendi pont: Tájékoztató a méhnyakrák elleni védıoltásról
Pályi Gyula köszöntötte Kovács Edina önkormányzati program asszisztenset és Ritgaser Éva
területi felelıst.
Ritgaser Éva röviden bemutatta a céget, melynek képviseletében megjelent az ülésen. Ismertette az
önkormányzatokkal kialakult kapcsolatukat, melynek elsıdleges területe a méhnyakrák megelızés,
védıoltás. Ismertette a védıoltás oltási sorát (3 adag), ajánlott életkor 13 év, a részvétel a
tapasztalataik alapján 50-75 % között mozog önkormányzati program esetében. Természetesen
oltásellenesség is felmerül, illetve van olyan szülı is, aki saját maga viszi el gyermekét a
védıoltásra. Az önkormányzati szerepvállalás és finanszírozás több formában is történhet, van
példa, ahol teljes körő az önkormányzati költségviselés, van olyan önkormányzat is, amely
részfinanszírozást vállal. Az utóbbi eset 50 %-os vagy 2/3-os önkormányzati költségviselést
jelenthet, a tapasztalatuk szerint a részvételt ez visszaveti. A kiadás egyébként három részletben
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jelentkezik hat hónap alatt, az oltásokhoz igazodva. İszi kezdés esetében egy részlet a következı
évben esedékes. Részletes ajánlatukat írásban eljuttatták a Képviselı-testület részére.
Gräff Albertné elmondta, hogy dr. Kovács Tibor gyermekorvos tájékoztatta ıt arról, hogy
Dunabogdányban 25 gyermek van beoltva, a gyermekorvos támogatja a kezdeményezést. 2011-ben
a 13 éves korosztály 15 lánygyermeket jelent.
Pályi Gyula megköszönte a tájékoztatót, ısszel újra visszatérnek a témára konkrét ajánlatkéréssel.
Fontosnak tartotta, hogy a téma a helyi televízión keresztül eljusson a köztudatba, valamint a TV
nyilvánosság mellett kérni fogja dr. Kovács Tibort, hogy a Bogdányi Híradóban is népszerősítse a
méhnyakrák elleni védıoltást.

3. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl
A polgármester résztvett az ELMÜ-ÉMÁSZ által 05.24.-én az önkormányzatoknak rendezett
konferencián Fenyıharaszton. Témák voltak a versenypiaci vásárlások 2012-ben, a közvilágítások,
a FİGÁZ-nál lehetséges gázbeszerzések.
A polgármester 05.25.-én résztvett a PRO Régió Nonprofit Kft. és Pest Megye által rendezett, a
helyi gazdaságfejlesztésrıl szóló konferencián (helyi termékek, helyi termelık, helyi piac
megnyitása).
Molnár Lajos mezıırt mezııri tanfolyamra beiskoláztuk, a mezııri szolgálatot a Pest Megyei
Kormányhivatal Földmővelésügyi igazgatóságánál bejelentettük.
A Borda Húsüzemmel kapcsolatos bejelentések, panaszok ügyében a Képviselı-testület közvetítést
végez az érintett felek között, jó esély van a kialakult konfliktus megegyezéssel történı
lerendezésére.
A kistérségi együttmőködés keretében készülı hulladékgazdálkodási terv vállalkozójával
megtörtént a helyi kapcsolatfelvétel illetve adatszolgáltatásokat teljesítettünk.
06.02.-án Dunabogdányban egyeztetést tartottunk a kistérségi irodavezetı úr és munkatársai
jelenlétében a kistérségi e-önkormányzati projekt jövıbeni mőködtetésérıl.
A dunaparti KÖVIZIG-tıl bérelt partszakasz és strand területére kiküldött bérleti szerzıdéseket a
Kemping és a Kajaktőra Egyesület kivételével megkötöttük, a meg nem kötött szerzıdések
egyeztetése a két szervezet ügyvédjével elkezdıdött.

4. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatához képviselıtestületi határozat
Pályi Gyula elmondta, hogy a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOPpályázathoz két nyilatkozatot kellett minden önkormányzatnak csatolnia, melyek közül az egyik
nyilatkozat képviselı-testületi döntés formájában történı csatolását írták elı hiánypótlásként.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
78/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-1.1.1./09-11. (régi
KEOP-2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fı tér 6.) tagönkormányzata
kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11. (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióra benyújtandó,
„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” címő projekt részeként
elkészült megvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá
a bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak betartását a
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támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követı minimum öt
évig.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

5. Napirendi pont: Köplinger Béláné ajándékozási szerzıdése
Pályi Gyula ismertette a 2006. december 12-én létrejött szerzıdés részleteit. A közcélra történı
ajándékozás alapján kialakítandó közpark létrehozásának nincs rögzített határideje, a terület
önkormányzati tulajdon. Az ajándékozó kérelmére két éve mővelésre visszakapta használatba a
területet, most pedig visszakérné azt, mivel nem látja a cél megvalósulását.
Felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy egyrészt
tárgyaljon az ajándékozóval, másrészt pedig vizsgálja meg, hogy milyen lehetıségek és határidık,
ütemezés szerint alakítható ki a közpark a területen.

6. Napirendi pont: Guba Erzsébet által birtokban tartott lakás kiürítése iránti per megindítása
Pályi Gyula ismertette a pertörténetet. Elmondta, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszony
megszüntetésével és annak érvénytelenségével kapcsolatos perek érintették ugyan a szolgálati lakás
kérdését, de nem volt tárgyuk a szolgálati lakás kiürítése. Ezért kereset benyújtása szükséges a lakás
kiürítése iránt, majd bírósági ítélet alapján lehetséges adott esetben végrehajtás elrendelése.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az ingatlant értékesítette, ezért a per felperese a tulajdonos
lehet, viszont a vételár teljes megfizetése igénymentes ingatlan esetén történik meg, ezért javasoljuk
az Önkormányzat jogi képviselıjének megbízását.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
79/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Guba Erzsébet által birtokban
tartott lakás kiürítése iránti per megindítása tárgyú napirend során Fekete Péter képviselıt
kérelmére a döntéshozatalból kizárja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
80/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a Dunabogdány
Hegy u. 9/b szám alatti, és Guba Erzsébet által birtokban tartott lakás kiürítése iránt dr. Farkas
András ügyvéd peres úton eljárjon.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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7. Napirendi pont: Pilis-Dunakanyari Hírmondó újság támogatási kérelme
Pályi Gyula ismertette a támogatási kérelmet.
Schuszter Gergely elmondta, hogy a 20.000,- Ft / hó összeget úgy tudja támogatni, hogy az összeg
fejében az újság hirdetési felületet biztosít az Önkormányzat részére 2011. második félévében.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy errıl a megoldási javaslatról, valamint a terjesztés
rendszerérıl tárgyalást folytasson a kiadóval, ezt követıen hoz döntést az ügyben.

8. Napirendi pont: Önkormányzati folyószámla hitel
Pályi Gyula ismertette az Önkormányzat likviditási helyzetét. Elmondta, hogy a Mővelıdési Ház
és sportpálya felújítás pályázat elszámolásának elhúzódása likviditási nehézséget okoz az
Önkormányzatnak. A pályázatból összesen 31,7 M Ft kifizetése nem történt még meg, erre két
részletben kerül sor, az elsı kifizetési kérelem 14,6 M Ft összegő. Ebbıl ki kell fizetni a kivitelezı
és a mőszaki ellenır teljesítetlen számláit, összesen 13,4 M Ft összegben, majd ezt követıen
történhet meg a záró elszámolás, és annak alapján a fennmaradó támogatás kifizetése. A bérjellegő,
közüzemi és egyéb kiadásainkat figyelembe véve, június második felében eljuthatunk odáig, hogy
nem lesz pénz a számlánkon, illetve az elsı kifizetési kérelem teljesítése esetén is
számlaállományunk meghaladhatja a rendelkezésre álló pénzünket. A záróelszámolás kifizetésével
áll csak helyre a likviditási helyzetünk, ennek idejét azonban meghatározni nem tudjuk, elıtte még
helyszíni ellenırzést is tartani kell a közremőködı szervezetnek. Személyes egyeztetés is volt már a
Pro Régió Nonprofit Kft. illetékes munkatársaival. A probláma áthidalására az OTP-nél és a
Dunakanyar Takarékszövetkezetnél érdeklıdtünk folyószámla hitel, ill. áthidaló hitel igénybe
vételének menetérıl, feltételeirıl, kondícióiról. Idıben a Takarékszövetkezetnél jóval rövidebb az
átfutása a hitel folyósításának, ez döntı jelentıségő a helyzetünkben.
Heim Ferenc javasolta, hogy olyan döntést hozzon a Képviselı-testület, hogy amennyiben 2011.
június 15-ig nem érkezik meg az átutalás a közremőködı szervezettıl, akkor történjen hitel felvétel
6 hónapra a Takarékszövetkezettıl.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
81/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a
Mővelıdési Ház és Sportpálya felújítása pályázat elsı kifizetése 2011. június 15. napjáig
nem történik meg a Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kft. mint közremőködı szervezet részérıl, arra az esetre felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Önkormányzat átmeneti likviditási zavarainak kezelésére, pályázatos
beruházások támogatásának megelılegezésére 15.000.000,- Ft összegő hitelt vegyen fel a
Dunakanyar Takarékszövetkezetnél, az alábbi feltételekkel:
-

A hitel futamideje: 6 hónap.
Kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat + 4 %
A hitel és járulékai fedezete: a pályázaton elnyert összeg.

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a fenti hitellel
kapcsolatban a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, és a hitelszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6

9. Napirendi pont: OASIS MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. háziorvosi alapellátási
szerzıdése
Dr. Németh József ismertette, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a háziorvosi feladatellátás
közalkalmazotti vagy gazdálkodó szervezeti formában történhet. A Dr. Portik György háziorvossal
megkötött szerzıdést ezért módosítani kell, a háziorvos által alapított Bt. mint gazdálkodó szervezet
lesz a szerzıdı fél, egyebekben a korábbi szerzıdés tartalma szerint került elıkészítésre az új
szerzıdés.
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a doktor úr újabb szakvizsgája letételére
tekintettel átmenetileg, max. fél évig, helyettesítésére orvost fog felkérni, így az elızı ülésen a
feladatellátással kapcsolatos észrevétel megoldódik, a feladatellátás biztosított lesz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
82/2011. (VI. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és
az OASIS MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. közötti háziorvosi alapellátásról szóló –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – szerzıdést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül

10. Napirendi pont: Egyebek
a) Gyermeküdültetés
Pályi Gyula elmondta, hogy a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány szervezésében
Zamárdiban tervezett üdülésre 2 fıt javasolt az Általános iskolával egyeztetve, a 14.500,- Ft / fı
költséget vállalja az Önkormányzat, amennyiben jelentkezésüket elfogadják.
b) Zeneiskola beiratkozás
Pályi Gyula kiosztotta a Képviselı-testület tagjainak az intézményegység-vezetı által összeállított
tájékoztatót, amibıl látható, hogy a zeneiskolai létszámban lényeges változás nem várható.
c) Stampok Kft. belterületbe csatolás
Pályi Gyula kiosztotta a Képviselı-testület tagjainak a Szentendrei Körzeti Földhivatal határozatát,
mely 35877 m2 termıföld terület más célú hasznosítását engedélyezte, 9287 m2 területet pedig
Natura 2000 jellegük miatt elutasított. Az esetleges fellebbezés ügyében tárgyalni fogunk az
érintettekkel.
d) Panasz a csendrendelettel kapcsolatban
Pályi Gyula ismertette a beérkezett észrevételt, kérte annak megvizsgálását, azonban véleménye
szerint a rendelet korrekt szabályozást tartalmaz, mind a lakosság, mind a kereskedık
szempontjából.
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e) Borda Húsüzem – Szomszédok Egymásért Társulás ügye
Pályi Gyula elmondta, hogy Fekete Péterrel, Liebhardt Andrással és Schuszter Gergellyel
egyeztetés céljából közvetítıi szerepet vállalva felkeresték külön-külön a Szomszédok Egymásért
Társulás és a Borda Húsüzem képviselıit. A megbeszélések alapján van remény a mindkét fél
számára vállalható megoldásra, június 7-én újra a Szomszédok Egymásért Társulás tagjaival
folytatnak megbeszélést.
f) Cseresznyés utca kátyúzás
Heim Ferenc képviselı úr kérte, hogy a Cseresznyés utca Öregkálvária utca találkozásánál lévı
mély kátyút saját erıforrásból javítsuk ki, betonozással.

11. Napirendi pont: Önkormányzati épületek (iskola, sportcsarnok, uszoda, önkormányzat)
alternatív főtésre átállása

A 11. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 22:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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