Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala
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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2 0 1 1 . J A N U Á R 17 - É N M E G T A R T O T T Ü L É S É R İ L

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 17-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
Spáthné Faragó Éva igazgató
Kammerer Istvánné óvodavezetı
Herr Tamás, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Czira Mária
Kovács András
ifj. Szabó Kálmán
Szabó Kálmánné
Herr Zsolt
Leschinszky Krisztina
Borda István
Borda Istvánné
Dr. Mészáros István Sándor ügyvéd
Antal Katalin, DPÖTKT kulturális referens

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Jelezte, hogy a meghívóban írt 15. napirendet
visszavonja, új napirendként pedig a gyermekétkeztetést javasolja napirendre venni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Szavazati jogú bizottsági tagok eskütétele
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2.

Borda István válasza a közmeghallgatáson elıterjesztett panaszokra

3.

DPÖTKT kulturális referens 2010. évi beszámolója és a 2011. évi kulturális programtervezet és
költségvetés elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

A polgármester beszámolója a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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5.

A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei miatt a 6/1994.(IV.16. ) sz., a
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı

6.

A Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak az alakuló ülés illetve a 2010 okt.20.-i ülés
jegyzıkönyveire tett törvényességi észrevételei
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı

7.

2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapítása, az 1/2000.(I.10.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

2011.évi szemétszállítási díjak. A10/1998.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet 2.sz. melléklet
módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Általános iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Kéményseprı ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés vállalkozó részérıl történt
felmondása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Elter István építési engedélyezési ügye (Szent János tér hrsz. 3.)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Dr. Farkas András ügyvéd megbízási szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Gyermekétkeztetés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
16. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Szavazati jogú bizottsági tagok eskütétele
Pályi Gyula elıolvasta az eskü szövegét, Czira Mária, Kovács András, ifj. Szabó Kálmán, Szabó
Kálmánné, Herr Zsolt, és Leschinszky Krisztina a Képviselı-testület elıtt letette esküjét, egyúttal
aláírták az esküokmányokat is.
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2. Napirendi pont: Borda István válasza a közmeghallgatáson elıterjesztett panaszokra
Pályi Gyula a közmeghallgatáson elhangzottakra történı válaszadás lehetıségét biztosítva,
megadta a szót Borda István és Borda Istvánné meghatalmazott jogi képviselıjének, dr. Mészáros
István Sándornak.
Dr. Mészáros István Sándor ügyvéd a közmeghallgatáson felolvasott panaszra reagálva fejtette ki
álláspontját a Borda Húsüzem mőködésével kapcsolatban. Elıadta, hogy megítélésük szerint a
társulásnak nincs joga ügyfélként részt venni az eljárásokban, valamint, hogy a húsüzem a
szükséges engedélyek birtokában mőködik, környezetbarát technológiával. Tételesen végigvette a
panaszban elıadott kérdésköröket, melyekre pontonként haladva kifejtette álláspontjukat.
A Képviselı-testület határozathozatal nélkül lezárta a napirendet.
3. Napirendi pont: DPÖTKT kulturális referens 2010. évi beszámolója és a 2011. évi kulturális
programtervezet és költségvetés elfogadása
Pályi Gyula köszöntötte a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívott Antal Katalin kulturális
referenset.
Antal Katalin beszámolt a 2009-2010. évi kistérségi kulturális programokról és
munkafolyamatokról. Ismertette továbbá a 2011. évi kulturális programtervezetet, külön kiemelte a
Dunabogdányba tervezett „Dunakanyar Zenebona” utcafesztivált, ami a kistérség legnagyobb zenei
rendezvénye lenne, ezzel is elismerve Dunabogdány zenei hagyományait és szerepét. A programok
megvalósításához pályázati és szponzori bevételeket is igyekeznek minél nagyobb arányban
bevonni, azonban szükséges a települési önkormányzatok hozzájárulása is. Erre a lakosságszámot
alapul véve dogoztak ki egy támogatási rendszert, ami alapján Dunabogdányra 300.000,- Ft esik.
Kérte az összeg biztosítását.
Liebhardt András jelezte, hogy három nagy fesztivál van a faluban, igen sőrő a rendezvénynaptár.
Keresik a Zenebona utcafesztivál számára a megfelelı idıpontot, fontos és jó kezdeményezésrıl
van szó, de figyelemmel kell lenni arra is, hogy ne legyen túl zsúfolt a programsorozat.
Pályi Gyula kiemelte, hogy a kistérség zenei életének központja lehetne Dunabogdány, ez a
program arca lehetne ennek.
Gräff Albertné kérdezte, hogy a kistérségi tagdíj nem fedezi-e ezeket a rendezvényeket.
Pályi Gyula ismertette a Társulási Tanács határozatát, miszerint a tagdíjból a mőködés
finanszírozására kerül sor, rendezvények közül azok élveznek elsıbbséget, amelyekhez az érintett
önkormányzatok hozzájárulnak.
Heim Ferenc módosító indítványt fogalmazott meg, kérte, hogy a költségvetési rendelet
elfogadásakor hozzon a képviselı-testület végleges döntést a támogatás összegérıl.
A Képviselı-testület 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
1/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DPÖTKT
2011. évi kulturális programtervezetét támogatja, a pénzügyi támogatás mértékérıl a 2011. évi
önkormányzati költségvetés elfogadásakor fog határozni.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a DPÖTKT értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
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4. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
A központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos állásfoglaló levelünket kiküldtük. A kistérségi
tagdíjhátralékból 1,- mFt-ot kifizettünk. A kéményseprı ipari szolgáltató felmondta szerzıdését
2010.december 30-án. Karácsony és Újév között a vízmő A-B víztárolók között a villamos
betápláló kábel tönkrement, ideiglenes javítása megtörtént, 2011. évi beruházási feladat lesz az
önálló szivattyúházi betáplálások kiépítése. A KÖVIZIG-gel aláírtuk a dunaparti együttmőködésre
vonatkozó keretmegállapodást és bérleti szerzıdést. A dunaparti együttmőködésben érdekelt helyi
szervezeteket 2011. január 25-re egyeztetésre meghívtuk. Az Erzsébet királyné út lejtési
viszonyainak felmérése megtörtént, ennek ismertetésére a lakossági fórumot 2011. január 27-re
összehívtuk. Rendırségi helyszínelés történt a kıbánya mögötti illegális szemétlerakással
kapcsolatban január 6-án. Január 11-én tárgyaltunk a DMRV-vel a vízmő helyzetérıl, illetve az
ivóvíz árakról. Visegrád polgármesterétıl levél érkezett, hogy vegyük át az okmányiroda, az építési
iroda és a gyámügy költségének 50 %-át. Liebhardt képviselı úr részt vett egy, a Római Birodalom
határerıdítési rendszerének (limes) világörökségi elıterjesztését tárgyaló konferencián. Elıkészítı
megbeszélés volt a Pünkösdi fesztiválról. Beadtuk a 4 órás, illetve a 6-8 órás közmunka
pályázatokat.

5. Napirendi pont: A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei miatt a
6/1994.(IV.16.) sz., a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló helyi
önkormányzati rendelet módosítása
Pályi Gyula ismertette a törvényességi észrevételt, tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a
rendeletet az észrevételben kifogásolt részek vonatkozásában vizsgálták felül, a jegyzı eszerint
elkészítette a rendelettervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2011. (I. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetıje által 30PM-316/1/2010. számon az Önkormányzat szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV.6.) önk. számú rendeletével kapcsolatban tett
törvényességi észrevételét elfogadja, és intézkedik a rendeletnek a törvényességi észrevételben
foglaltaknak megfelelı módosításáról;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Hivatal vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Hivatal vezetıjének tájékoztatására: 2011. január 21.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 1/2011.(I.18.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról
és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV. 6.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
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6. Napirendi pont: A Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak az alakuló ülés illetve a 2010 okt.20.-i
ülés jegyzıkönyveire tett törvényességi észrevételei
Pályi Gyula ismertette a törvényességi észrevételt, felhívta a figyelmet a jogszabályi elıírások
jövıbeni maradéktalan betartására, és a pontos jegyzıkönyvi rögzítésre. Tájékoztatta a Képviselıtestületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban nincs szükség a határozat
módosítására, mivel Fekete Péter írásbeli beleegyezı nyilatkozata rendelkezésre áll.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2011. (I. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetıje által 30PM-700/1/2010. számon a Képviselı-testület 2010. október 12-i alakuló
ülésérıl, valamint 2010. október 20-i ülésérıl készült jegyzıkönyvvel kapcsolatban tett
törvényességi észrevételeit tudomásul veszi;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Hivatal vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Hivatal vezetıjének tájékoztatására: 2011. január 21.

7. Napirendi pont: 2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapítása, az 1/2000.(I.10.)
önkormányzati rendelet módosítása
Pályi Gyula beszámolt arról, hogy a Képviselı-testület döntése nyomán a DMRV Zrt.
munkatársaival egyeztetést tartottak, melyen több képviselı is részt vett. Az egyeztetésen a DMRV
Zrt. képviselıje a korábban megadott díj 5 Ft/m3 összeggel történı csökkentését ajánlotta fel.
Ennek figyelembe vételével készült el a rendelettervezet.
Schuszter Gergely kérte a döntés elhalasztását addig, mivel a szerzıdéses konstrukciót a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal szeretné megtárgyalni, hogy tiszta képet
kapjon.
Liebhardt András szerint több körülmény, pl. a szerzıdés szerinti felújítási összeg felhasználása,
is a döntéshozatalt indokolja, a részletes felülvizsgálatot ettıl a Bizottság el tudja végezni.
Pályi Gyula elmondta, hogy a DMRV kimutatása szerint a kiszámlázott és kinyert víz különbsége
40-45 %, míg az átlag 26 % körül van. Egyetért azzal, hogy van mit átnézni a kérdésben.
A Képviselı-testület Schuszter Gergely döntéshozatal elhalasztására irányuló indítványát 1 igen és
6 nem szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 2/2011.(I.18.) önkormányzati rendeletét a közmőves vízellátás és
a vízdíjfizetés szabályairól szóló 1/2000. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

6

8. Napirendi pont: 2011.évi szemétszállítási díjak. A10/1998.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet
2.sz. melléklet módosítása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, melyet kiegészített azzal, hogy jóval nagyobb fegyelemre
van szükség a szemétszállítási díjak befizetése terén is, jelenleg 2 M Ft a kintlévıség, ezért a 2011.
évi matrica nem került kiküldésre azoknak, akiknek tartozásuk van.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 3/2011.(I.18.) önkormányzati rendeletét a környezetvédelemrıl
szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

9. Napirendi pont: Dunabogdány Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a 2011. évi munkatervet jegyzı úr állította össze,
figyelemmel a törvényi határidık betartására. Javasolta a februári ülés napirendjére a 2010. évi
helyi adóztatásról beszámoló, adóképesség vizsgálata tárgyú napirend felvételét, az áprilisi ülés
napirendjére a Polgárırség felállításával kapcsolatos elıterjesztés felvételét, a májusi ülés
napirendjére a helyi piac kialakításával kapcsolatos napirendet. Az iskola vezetése jelezte, hogy az
Általános iskola átdolgozott SZMSZ-ének elfogadása a márciusi ülésen lesz esedékes.
Liebhardt András a Bogdányi Híradóval kapcsolatos kérdések (költségek, kiadás, forma) napirend
februári ülésre történı felvételét kérte.
Schuszter Gergely pedig a júniusi ülésre javasolta a Vízmő szerzıdések és üzemeltetési koncepció
felülvizsgálata tárgyú napirend megtárgyalását.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2006. (XI.7.) rendelet 18. § (1) bekezdés
alapján elfogadja a Képviselı-testület 2011. évi munkatervét, a határozat mellékletét képezı
tartalommal.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

10. Napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Németh József ismertette a Pttv. alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseket, valamint az arra tekintettel adható tiszteletdíj mértékét, valamint a költségtérítés
szabályait és lehetséges mértékét.
Fekete Péter bejelentette személyes érintettségét, amelyet követıen a Képviselı-testület 7 igen
szavazattal nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot:
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5/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása tárgyú napirend során Fekete Péter képviselıt a döntéshozatalból
kizárja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Pályi Gyula ismertette a Képviselı-testületnek Fekete Péter nyilatkozatát, miszerint 100.000,- Ft
összegben történı tiszteletdíj megállapításához hozzájárul, továbbá költségtérítésre nem tart igényt,
arról lemond.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
6/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
1.
2.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása tárgyú 124/2010. (X.20.) Önk. sz. határozatát visszavonja.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Fekete
Péter alpolgármester havi tiszteletdíját 2011. február 1. napjától 100.000,- forint
összegben állapítja meg.

Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: A Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatóságának értesítésére: a
döntést követı 5 napon belül

11. Napirendi pont: Általános iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározása
Spáthné Faragó Éva a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívott intézményvezetı
ismertette az elıterjesztést.
Schuszter Gergely a zeneiskolai beiratkozás idıpontja után érdeklıdött, és javasolta, hogy azt a
most futó tanév végén tartsák és ne szeptember elején.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.

7/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézményvezetı kérésére az
iskolai beiratkozás idıpontját: 2011. április 7. (csütörtök) és április 8. (péntek) napban
határozza meg. A Képviselı-testület meghatalmazza az intézményvezetıt, hogy a beiratozás
idıpontjáról a szülıket 30 nappal elıbb, a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelıs: Spáthné Faragó Éva intézményvezetı
Határidı: azonnal
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8/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az Általános iskola
intézményvezetıjét, hogy a zeneiskolai beiratkozást a 2010/2011. tanév végéig szervezzék
meg, az esetleges pótbeiratkozást pedig szeptember hónapban biztosítsák. A Képviselı-testület
meghatalmazza az intézményvezetıt, hogy a beiratozás idıpontjáról a szülıket 30 nappal
elıbb, a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelıs: Spáthné Faragó Éva intézményvezetı
Határidı: azonnal

12. Napirendi pont: Kéményseprı ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés vállalkozó részérıl
történt felmondása
Pályi Gyula tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a Pest Megyei Kéményseprı Kft. 2010.
december 29-én kelt levelében felmondta a közszolgáltatási szerzıdést. A közszolgáltatási
szerzıdés szerint ez a felmondás jogellenes, ennek tényérıl, továbbá az ebbıl eredı kárigényekkel
kapcsolatos jogfenntartás bejelentésérıl 2011. január 6-án tájékoztattuk a Kft.-t. A Kft.
ügyvezetıjével folytatott egyeztetésen vállalta, hogy a Kft. mindaddig biztosítja a kéményseprıipari közszolgáltatást, amíg közös megegyezéssel a szerzıdés megszüntetésre kerül. Jelezte, hogy a
Kft.-t megszünteti, mert tevékenysége gazdaságosan nem folytatható. Így két lehetısége van az
Önkormányzatnak: az egyik, hogy a feladatellátást visszaadja a megyei önkormányzatnak, mivel itt
megyei feladatról van szó, a másik lehetıség pedig, hogy nyilvános pályázatot ír ki, melyen akár a
Pest megyében szolgáltató társaság is indulhat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
9/2011. (I. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás Dunabogdány Község közigazgatási területén történı
szervezett ellátására nyilvános pályázatot ír ki, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat
szövegének összeállítására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a pályázat kiírására: 2011. február 1.

13. Napirendi pont: Elter István építési engedélyezési ügye (Szent János tér hrsz. 3.)
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, ami egy jelenleg üres telek beépítésrıl szól, ami a helyi
értékvédelmi övezetben található.
Liebhardt András elmondta, hogy nagyon szép a tervezett épület, de tájidegen, palóc jellegő, nem
pedig ennek a tájegységnek a jellemzıje, nem a hagyományos bogdányi stílusú épület.
Heim Ferenc vállalta, hogy egyeztet az építtetıvel a homlokzat bogdányi sváb stílusban történı
áttervezésérıl, és a februári képviselı-testületi ülésen beszámol annak eredményérıl.
A Képviselı-testület az ügyben az egyeztetés megtörténte után hoz döntést.
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14. Napirendi pont: Dr. Farkas András ügyvéd megbízási szerzıdése
Pályi Gyula tájékoztatta a képviselıket arról, hogy dr. Baranyai Zoltán 2010. december 31.
napjával kérte szerzıdésének megszüntetését. Ezt követıen a dunabogdányi kötıdéssel is
rendelkezı dr. Farkas András ügyvéddel tárgyalt az Önkormányzat ügyvédi munkát igénylı
ügyeiben történı jogi képviseletének ellátásáról. A korábbi átalánydíjas megbízás helyett óradíjas
szerzıdést javasol a konkrét munkákat esetenként külön meghatalmazással jelölik ki.
Schuszter Gergely nem támogatja az óradíjas rendszert.
Heim Ferenc javasolta, hogy fél év múlva a tapasztalatok alapján vizsgálják felül az óradíj
alkalmazását.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
10/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy– a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Dr. Farkas András ügyvéddel az Önkormányzat
mőködésével kapcsolatban felmerülı jogi ügyek körében jogi képviselet ellátása tárgyában
kötendı megbízási keretszerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül.

15. Napirendi pont: Gyermekétkeztetés
Pályi Gyula ismertette a Forgó Étterem Kft. átdolgozott szolgáltatási szerzıdés módosítási
ajánlatát, mely az eladási ár 5 %-os mértékő emelését tartalmazza, továbbá az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló rendelettervezetet.
Heim Ferenc javasolta a szerzıdés módosítás elfogadását.
Gräff Albertné elmondta, hogy a szolgáltató rugalmas, elégedettek vele az óvodában.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelete az élelmezési
nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy– a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Forgó Étterem Kft.-vel kötendı szolgáltatási
szerzıdés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés módosítás aláírására: a döntést követı 15 napon belül.
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16. Napirendi pont: Egyebek
a) Kormos Imre fennmaradási és továbbépítési engedélyezési ügye (Kossuth L. u. 103.)
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, ami egy lebontott ház utcai és patak felıli oldalán kerítés
építésrıl szól, az ingatlan a helyi értékvédelmi övezetben található.
Heim Ferenc elmondta, hogy a korábban a képviselı-testület nem járult hozzá az épület
elbontásához, az mégis megtörtént.
A Képviselı-testület az ügyben a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
által történı egyeztetés után hoz döntést.
b) Kármán István egyéni vállalkozóval kötendı vállalkozási szerzıdés
Pályi Gyula tájékoztatta a képviselıket, hogy az informatikai feladatok elvégzésére irányuló
szerzıdés lejárt, a vállalkozó megküldte a 2011. évre vonatkozó vállalkozási szerzıdéstervezetet.
Liebhardt András és Spáthné Faragó Éva az elvégzett munkával kapcsolatban elégedetlenségét
fejezte ki, óradíjas, havi teljesítésigazolással és reagálási idı elıírásával mőködı rendszerben
történı munkavégzésre is készítsen árajánlatot a vállalkozó.
c) Kistérségi Oktatási Tanácsba képviselı delegálása
Gräff Albertné tájékoztatta a képviselıket a Kudett Gyuláné, kistérségi oktatási referenssel
folytatott megbeszélésérıl. Kudett Gyuláné elmondta, hogy már fél éve nem mőködött az Oktatási
tanács, amikor ı a Kistérséghez került, szeretné újjászervezni, és az intézményvezetık részvételét
kérte a közoktatásban tervezett átalakítások miatt is. Jelenleg a Község részérıl Ormai Adrienn
neve szerepel. Javasolta Spáthné Faragó Éva delegálását a Tanácsba.
Spáthné Faragó Éva jelezte, hogy nyílt ülés tartásához hozzájárul.
Fekete Péter a Tanács feladatára, szerepére kérdezett rá, mivel eddig nem lehetett róla hallani, mi a
haszna, mivel foglalkozik.
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy ez egy tanácsadó testület, valamint a Kistérség tölti be a
továbbképzés, együttmőködés kereteinek biztosítását, illetve a kistelepülési iskoláknál kistérségi
normatíva igénylés is van oktatási területen.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
12/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DPÖTKT
Oktatási Tanácsba Dunabogdány részérıl Spáthné Faragó Éva igazgatót delegálja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a DPÖTKT értesítésére: a döntést követı 15 napon belül.
d) Visegrád megkeresése körzetközpont támogatása ügyében
Pályi Gyula ismertette Abonyi Géza polgármester megkeresését, melyben Visegrád mint
körzetközpont – ebbıl a ténybıl fakadó, államilag támogatott feladatainak ellátásához – kér
hozzájárulást. Ezek az okmányirodai, építéshatósági és gyámhivatali feladatok.
Heim Ferenc javasolta, hogy döntsön a Képviselı-testület a kérés elutasításáról.

11

13/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város
Polgármestere körzetközpont támogatása tárgyban érkezett megkeresésének teljesítését a
jelenlegi költségvetési helyzet nem teszi lehetıvé.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert Visegrád Város Polgármesterének
tájékoztatására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Visegrád Város Polgármestere értesítésére: a döntést követı 15 napon belül.

e) Körzeti megbízotti szolgálati lakás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Dr. Zsoldos László részére bérbe adott lakás
bérleti jogviszonya letelt. A körzeti megbízott egyúttal jelezte, hogy szándékában áll letelepedni a
községben, és saját erıvel is, elsısorban munkavégzésben, hozzájárulna a lakás beköltözhetıvé
tételéhez. Jelezte, hogy a felek konkrét vállalásáról tárgyalásokat kezd a körzeti megbízottal.

f) MÁK visszafizetésre kötelezés SNI-s gyermekek ügyében
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a MÁK 731 ezer Ft összegő visszafizetésre
kötelezte az Önkormányzatot az SNI-s gyermekekkel kapcsolatos jogszabályi (nyilvántartási,
elszámolási) változások alapító okiratokban történt késedelmes átvezetésébıl fakadó hiányosságok
miatt. Méltányossági kérésünket elutasították, az összeget ki is kellett már fizetni.

g) „Erzsébet park” visszaigénylése
Pályi Gyula jelezte, hogy Köplinger Béláné megkereste, hogy a közpark céljára felajánlott, és az
önkormányzatnak tulajdonba átadott Óvoda utcai ingatlant visszakérné, mivel úgy véli nem valósul
meg az ajándékozásnál rögzített cél. A szerzıdés rendezi a viszonyokat és a vállalásokat, eszerint
fogunk eljárni.

h) Heim Pál gyermekkórház „A szív hangja” Alapítvány támogatása
Pályi Gyula ismertette az alapítvány kérését, 10.000,- Ft összegő támogatást adtunk már néhány
évben.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
14/2011. (I.17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 10.000,- Ft
összegő támogatást nyújt a Heim Pál Gyermekkórház „A szív hangja” Alapítvány részére
alapítványi céljainak megvalósításához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az
Alapítvánnyal kötendı támogatási szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
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i) Polgármesterek Évkönyve 2011-2013
Pályi Gyula ismertette, hogy 4 év után egy magánvállalkozás újra kiadja a Polgármesterek
Évkönyvét továbbá ismertette a megjelenés feltételeit és azt, hogy 50,-eFt részvételi díjat kérnek.
Nem kívánunk csatlakozni a kéréshez.

j) Bogdányi Híradó nyomdaköltsége
Pályi Gyula jelezte, hogy a Bogdányi Híradó nyomdai munkáját végzı TonerJet Kft. áremelési
javaslattal állt elı, a következı ülésen a költségvetéssel párhuzamosan dönteni kell a kérdésben,
további ajánlatok bekérését is tervezi.

Pályi Gyula felhívta a figyelmet, hogy a Képviselı-testület zárt üléssel folytatja munkáját, kérte az
ehhez szükséges feltételek megteremtését.
k) Bogya István támogatási kérelme
A pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.

Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a szavazás eredményét. A meghozott
határozat szerint a Képviselı-testület a kérelmet elutasította.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 22:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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