Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. ÁPRILIS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 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. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

2010. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. Dunabogdányi Általános és Zeneiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

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

4.

Jármővek belterületi közlekedésére vonatkozó súlykorlátozási helyi rendelet
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Helyi rendelet a mezııri szolgálatról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó ütemterv elfogadása
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı

7.

2010-2014. évi gazdasági program
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Beszámoló a 2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı

9.

Schneider András telekalakítási, ingatlan vásárlási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Kossuth L. u. 103. kerítés fennmaradási és továbbépítési engedélyezési terve
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Cházár András többcélú Közoktatási Intézmény kérelme tanulók táboroztatására
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. BELA Alapítvány táborozási támogatási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Földmérési ajánlatok elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Vízmő Kft. felügyelı bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Településrendezési terv módosítása, aktualizálása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
16. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: 2010. évi költségvetési beszámoló és árszámadási rendelet
Pályi Gyula az elıterjesztés részletes ismertetésére megadta a szót Oláh Józsefnének.
Oláh Józsefné részletesen ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy 2010. évben az
Önkormányzat teljesítni tudta kötelezı feladatainak ellátását, az általános iskolában a
létszámcsökkenés megállt, míg az óvoda kihasználtsága továbbra is magas. Az önkormányzati
választásokat követıen ismét megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat. A 2010. évben a
finanszírozás nehézségei érezhetıek voltak, a költségvetési támogatás 10 M Ft-tal csökkent, a helyi
adóbevételek csökkenı tendenciája is komoly gondot jelent, továbbá a helyi adók tekintetében a
kintlévıség is problémát jelent. A bevételekbıl 20 M Ft-ot fejlesztésre fordítottunk. A tartalék egy
részét képezı értékpapír állomány 32 M Ft-rıl 7 m Ft-ra csökkent, azzal, hogy a Mővelıdési Ház és
Sportpálya felújítás projektet elıfinanszíroztuk.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (IV. 12.) önkormányzati
rendeletét Dunabogdány Község 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

2. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános és Zeneiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a bekért szakértıi anyagot, és a javasolt határozatot.
Spáthné Faragó Éva ismertette észrevételeit a szakértıi anyaggal kapcsolatban, mely kiküldésre
került a képviselık részére.
Fekete Péter kifejtette, hogy a fenntartói szándék újragondolása szükséges. Úgy látja, a korábbi
szándék arra irányult, hogy pénzügyi-gazdasági szempontból egy helyen legyen az általános és a
zeneiskola, ugyanakkor szakmailag ne legyen függés az egységek között, illetıleg a fenntartónál
maradjanak a jogosítványok.
Gräff Albertné ismertette a Népjóléti-, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottságnak az
Igazgatótanácsra vonatkozó javaslatát.
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Pályi Gyula az átdolgozás keretében az Igazgatótanács létszámának emelésére tett javaslatot.
Elmondta továbbá, hogy közoktatási reform várható a közeljövıben, a reform részleteinek ismerete
tükrében lehet a szervezeti forma kérdésérıl tárgyalni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
43/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, felkéri Spáthné
Faragó Éva igazgatót, hogy a Dunabogdányi Általános Iskola és Zeneiskola Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát dolgozza át Bokor György vizsgálati anyaga és a Népjóléti-, Oktatási-,
Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján. A Képviselı-testület az átdolgozást, a
szabályzat korrekcióját követıen, az eljárási feladatok betartása mellett lefolytatott új eljárás
után dönt az SZMSZ jóváhagyásáról.
Felelıs: Spáthné Faragó Éva igazgató
Határidı: a döntést követı 30 napon belül

3. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Az MNV Zrt.-hez beküldtük a kerékpárút szolgalmi jog alapításhoz szükséges KÖVIZIGDunabogdány megállapodás tervezetet, egyidejőleg kértük a díj elengedését illetve mérséklését.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás képviselıi tájékoztatást tartottak
Szentendrén 03.09.-én kistérségünk vezetıinek, képviselıinek a közös hulladékgazdálkodási
projekt helyzetérıl. A Dunabogdányra vonatkozó kötelezettségeket a 2011.04.28.-i képviselı
testületi ülésen rendeztük, megadtuk a pályázatíráshoz szükséges adatszolgáltatásokat is.
Kistérségi tanácsülés volt 03.09.-én, ezen többek között döntés született a hulladékgazdálkodási
terv közös elkészítésérıl, jóváhagyták a tagdíj részletfizetési megállapodásunkat, elfogadtuk a
kistérség 2011. évi költségvetését.
Tárgyalást folytattunk a települési rendezési terv készítı cég képviselıjével az aktuálissá vált
módosítási kérdésekrıl és ajánlatot kértünk a változtatási munkákra.
A szennyvízátemelı és a kırakodó közötti Duna parti területen történt illegális fakivágások miatt
feljelentést tettünk a rendırségen, a vizsgálat elkezdıdött.
A kistérségi közös szúnyoggyérítés elıkészítésére tárgyalás volt 03.18-án Szentendrén a kistérségi
irodánál, idén is pályázni szeretnénk a költségek egy részére. Pontosítani kell, hogy a
természetvédelmi területek miatt hol nem engedélyezik a szúnyoggyérítést Dunabogdány területén.
Polgármester úr és jegyzı úr részt vett 03.23-án a Megyeházán tartott polgári védelmi
továbbképzésen és tájékoztatón.
Pályázatot adtunk be a sporttelep fejlesztés folytatására a nagypálya és a kispálya felújítására.
04.01-tıl megkezdte munkáját településünk új mezııre.
A környezetvédelmi hatóság kötelezése szerinti határidıre elszállíttattuk a kıbánya mögötti
önkormányzati útról az illegálisa lerakott hulladékot.

4. Napirendi pont: Jármővek belterületi közlekedésére vonatkozó súlykorlátozási helyi rendelet
Pályi Gyula ismertette a rendelet megalkotásának indokait, a tervezetet a Pénzügyi-,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta, a bizottsági ülésen elhangzott
javaslatok beépültek a rendelet szövegébe.
Dr. Németh József részletesen ismertette a rendeletet, a súlykorlátozással érintett területet, a
fizetendı úthasználati hozzájárulás mértékét.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati
rendeletét a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

5. Napirendi pont: Helyi rendelet a mezııri szolgálatról
Dr. Németh József részletesen ismertette az elıterjesztést, a mezıır mőködési területét és a
mezııri járulék megfizetésének szabályait.
Pályi Gyula javasolta, hogy a mezııri járulékot csak 2012-tıl vezessék be.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
44/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a mezııri járulék
fizetési kötelezettséget 2012. január 1. napjától kezdıdıen vezeti be.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IV. 12.) önkormányzati
rendeletét a mezei ırszolgálatról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

6. Napirendi pont: Rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó ütemterv elfogadása
Dr. Németh József ismertette az ütemterv részleteit. Az SZMSZ felülvizsgálatát – melyrıl
képviselı-testületi határozat született – a 2011. májusi képviselı-testületi ülésre szeretné
elıterjeszteni, ezt követıen a hatályon kívül helyezni javasolt rendeleteket és a közmővelıdési
rendelet felülvizsgálatát a 2011. júliusi ülésre, a közterület használatáról szóló és a vagyonnal
kapcsolatos rendeleteket 2011. októberben, végül a helyi adó rendeletet és az árfelülvizsgálatot
igénylı rendeleteket 2011. december hónapban javasolja napirendre tőzni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
45/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalom szerint – jóváhagyja a helyi önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatára vonatkozó ütemtervet.
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Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: az ütemterv szerint

7. Napirendi pont: 2010-2014. évi gazdasági program
Pályi Gyula elmondta, hogy a gazdasági programot a Képviselı-testület alakuló ülését követı 6
hónapon belül kell elfogadni. A gazdasági program felépítését, szerkezetét már tárgyalta a
Képviselı-testület, ezt követıen a bizottságok is tárgyalták. Részletesen ismertette a gazdasági
program elemeit, ezen belül területenként a fejlesztési elképzelések és befektetések céljait,
feladatait.
Heim Ferenc egyetértett a 2 és fél évesek folyamatos óvodai felvételével, támogatja a piac
létrehozását is, melyhez a Hajó utcában asztalt is felajánlott az induláshoz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
46/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
Önkormányzat 2011-2014 közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági Programját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

8. Napirendi pont: Beszámoló a 2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Dr. Németh József elmondta, hogy kistérségi együttmőködés keretében történik a belsı ellenırzési
feladatok ellátása. A Társaság 2010. évben négy területen tartott vizsgálatot, melynek során hét
intézkedési javaslatot fogalmazott meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
47/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2010. évben a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. által
végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társaság értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

9. Napirendi pont: Schneider András telekalakítási, ingatlan vásárlási kérelme
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy az Erzsébet királyné utca másik oldalán a
csapadékvíz-levezetés kérdését már tárgyalták, a mai napirend tárgya a hegy felıli részen a
csapadékvíz elvezetés és gyalogút kialakítás megoldása. Ismertette a határozati javaslatot, mely
egyrészt a csapadékvíz elvezetés megoldását szolgálja, másrészt pedig lakossági telekalakítási
szándékot is elısegít.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
48/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Dunabogdány Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó
719/1 helyrajzi számú, kivett árok megjelöléső 2184 m2 nagyságú ingatlant, valamint a
Schneider András és Schneider Andrásné tulajdonában álló 716/1 helyrajzi számú, kivett
beépítetlen terület megjelöléső 537 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 teljes 719/1 helyrajzi számú, kivett árok megjelöléső ingatlan a
csapadékvíz elvezetés és a tervezett gyalogút kialakítására nem szükséges, ezért az
Önkormányzat ezeket a létesítményeket a 716/1 helyrajzi számú ingatlan déli (715/1
helyrajzi számú ingatlan felıli) oldalán szándékozik kialakítani.
- Az Önkormányzat ennek érdekében csereügylet létrehozását kezdeményezi a 716/1
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosaival az árok és gyalogút funkció ellátásához
szükséges nagyságú területrész vonatkozásában és mértékéig.
- Az Önkormányzat a 719/1 és 716/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintı telekalakítás és
csereügylet feltételeirıl a pontos felmérés megtörténte és változási vázrajz elkészülte
után állapodik meg a tulajdonosokkal.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos megállapodás
elıkészítésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 30 napon belül

10. Napirendi pont: Kossuth L. u. 103. kerítés fennmaradási és továbbépítési engedélyezési terve
Heim Ferenc javasolta a Helyi építési Szabályzat módosítását a helyi értékvédelemmel érintett
területen bontás engedélyezése tekintetében.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
49/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 7/2005. (VI.14.) önk. sz. rendeletnek a helyi értékvédelemmel
kapcsolatos rendelkezéseit vizsgálja felül és a javaslatot 2011.október 31-ig terjessze a
Képviselı-testület elé.
Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: 2011. október 31.
50/2011. (IV. 4.) 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
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tervezett kerítésnek az ÖKO-Grappe Kft. által 2011.01.14-én készített kerítés fennmaradási és
továbbépítési engedélyezési terve szerinti megépítéséhez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

11. Napirendi pont: Cházár András többcélú Közoktatási Intézmény kérelme tanulók
táboroztatására
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, melyet a Népjóléti-, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság is
támogatott.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
51/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Spanisberger
Mercédesz és Ádám Andrea tanulók táborozási költségeit átvállalja, melynek összege 28.600,Ft/fı. Ezt az összeget a tanulók gondviselıinek átutalja.
Fedezet: a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet Átmeneti
segély sora.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

12. Napirendi pont: BELA Alapítvány táborozási támogatási kérelme
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, melyet támogatásra érdemes kezdeményezésnek tart, 100 e Ft
összeg biztosítását javasolta a tartalékkeretbıl.
52/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a BELA
Budapesti Egyetemi Lelkészégi Alapítvány (1035 Budapest, Kórház u. 37.) részére 100.000,- Ft
összegő támogatást nyújt a 2011. évi Szövetség az életért tábor megrendezéséhez, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert az Alapítvánnyal kötendı támogatási szerzıdés aláírására.
A támogatás fedezete: a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet
Általános tartalék sora.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 30 napon belül

13. Napirendi pont: Földmérési ajánlatok elfogadása
Pályi Gyula ismertette a bekért ajánlatokat. Az egyik a Cseresznyés utca és a Névtelen utca
találkozásánál lévı árok felmérésére irányul az ott felhalmozott szemétmennyiség megbecsülése
érdekében. A másik pedig a Csádri-patak Ady E. utca és Rákóczi F. utca találkozásától felfelé esı
terület felmérése, ahol magántulajdonban lévı ingatlanok is érintettek, útról történı megközelítés
kialakításához.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
53/2011. (IV. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Cseresznyés
utca – Névtelen utca találkozásánál lévı vizes árok magassági felmérését Bonifert Csaba
földmérıtıl megrendeli, 50.000,- Ft összegért.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
394 hrsz.-ú patak meder és környezetének (368-375 hrsz., valamint a 422/2-424 hrsz.)
geodéziai felmérésének tárgyában a költségek viselésérıl folytasson egyeztetést az érintett
ingatlanok tulajdonosaival.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

14. Napirendi pont: Vízmő Kft. felügyelı bizottsági tag lemondása, új tag megválasztása
Pályi Gyula bejelentette, hogy Együd Zoltán lemondása miatt új tag megválasztása szükséges, kéri
a javaslatokat.

15. Napirendi pont: Településrendezési terv módosítása, aktualizálása
Pályi Gyula elmondta, hogy a HÉSZ-t készítı iroda képviselıjével folytatott tárgyaláson több
részmódosításra kért ajánlatot. A tervezı árajánlata megérkezett, azonban az egy egyösszegő
árajánlat, viszont az érintett magánszemélyek vállalásai miatt tételes árajánlat szükséges.

16. Napirendi pont: Egyebek
a) Úszóverseny és Kihívás Napja
Pályi Gyula kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy 2011. április 19-én a hagyományos
úszóversenyt tiszteljék meg jelenlétükkel, továbbá javasolta a csatlakozást a Kihívás Napja
eseményhez, melyet Heim Ferenc képviselı koordinál.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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