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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 12-én
a Községháza nagytermében megtartott soronkívüli 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, külföldön tartózkodik. Ismertette a napirendi pontokat, a 8. napirendi
pontot visszavonta, sürgısséggel javasolta felvenni zárt ülésen a Lakásfenntartási támogatás
fellebbezés elbírálása tárgyú napirendet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Rendelet a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. 2012. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Marek László önkormányzati ingatlan vásárlási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Bogdányi Híradó 2012. évi nyomdai munkái
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
December 7-én a rekreációs övezettel kapcsolatos rendezési terv és HÉSZ módosítás ügyében a
tervezı jelenlétében megtartottuk az elsı indító megbeszélést az érintett tulajdonosok bevonásával.
A szakhatóságoktól eddig érkezett állásfoglalásokat is átadtuk a tervezınek.
December 9-én tárgyaltunk az OTP-vel, megállapodást írtunk alá a Széchenyi üdülıkártya
rendszerükbe belépésrıl, ami a jövı évi cafeteria rendszer egyik eleme.
December 9-én megtartottuk a 2011. évi falugyőlést viszonylag kisszámú érdeklıdı jelenlétében. A
győlés elején polgármesteri beszámoló hangzott el a 2011-es évrıl. A győlésen egyetlen egy
hozzászólásra került sor a Jobbik Magyarországért Mozgalom részérıl, amiben Schilling Péter úr a
rovásírásos helynévtáblák kihelyezésérıl érdeklıdött. İk ingyen elkészíttetnék és községi ünnepély
keretében kihelyeznék a két táblát. A polgármesteri reagálásban elhangzott, hogy a rovásírás a
magyar kulturális örökség fontos része. Polgármesteri vélemény szerint a rovásírás megismerése,
megırzése nemzeti ügy, ezt nem sajátíthatja ki egyetlen párt sem. A képviselı-testület nem hozott
döntést az ügyben, a Bogdányi Híradóban megjelent alapítványi cikkre eddig még nem érkeztek
reagálások, várjuk a lakossági észrevételeket. Liebhardt András képviselı válaszában kifejtette,
hogy elıször meg kellene ismernie a bogdányi lakosoknak, ifjúságnak is a rovásírást, ilyen
tanfolyam megtartásának (akár a kérelmezık részérıl is) a Mővelıdési Házban sincs akadálya.
Ellenkezı esetben teljesen öncélúvá válik a kihelyezés.
December 12-én Gödöllın a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságán egyeztetés volt
a 2011. évi körzeti erdıtervezésrıl. A terepi felvételezés és az erdıállományra vonatkozó
adatgyőjtés megtörtént, a terv elkészült, egyszerősített formában megtekinthetı a
www.mgszh.gov.hu honlapon. Január végén, február elején Dunabogdányban is lakossági egyeztetı
tárgyalást fognak tartani. A KÖVIZIG-gel közösen bejelentettük, hogy a Duna parti strand területén
az elöregedett nyárfaerdınél felújításos vágásra lesz szükség.

2. Napirendi pont: Rendelet a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
Pályi Gyula ismertette a rendeletalkotási javaslatot.
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 22/2011. (XII. 14.) önkormányzati
rendeletét a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

3. Napirendi pont: 2012. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Pályi Gyula ismertette a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerzıdés módosítási ajánlatát, továbbá
az étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelettervezetet.
Heim Ferenc javasolta a szerzıdés módosítás elfogadását, kiemelte, hogy nagyon tisztességesnek
tartja a javaslatot.
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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 23/2011. (XII. 14.) önkormányzati
rendeletét az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
150/2011. (XII.14.) 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.

4. Napirendi pont: Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Dr. Németh József ismertette, hogy a rendelet módosítás egyrészt az építményadó emelését
javasolja az üdülés céljára rendelt építmények esetében. Itt a díjban a hulladékszállítás díja is
szerepel, az adót utoljára 2008-ban emeltük, a hulladékszállítás eltelt idıszak alatti emelése, ill.
annak beépítése történne meg az emeléssel, melynek eredményeként 565,- Ft/m2 lenne az évi
adótétel. Az idegenforgalmi adó mértéke messze az országos átlag alatt van, két év alatt érnénk el a
300,- Ft-os átlagos szintet, 2012. január 1-tıl 200,- Ft/fı lenne vendégéjszakánként az IFA, a
szervezett üdültetés pedig törlésre kerül. Végül az iparőzési adó tekintetében az idei tényadatokat
alapul véve készült egy számítás arról, hogy a jelenlegi 1,5 %-os adómérték és 2 %-os adómérték
között tizedenként mennyit jelentene az emelés. Ez alapján a javaslat 1,8 %-is iparőzési adómérték
2012-tıl.
Pályi Gyula elmondta, hogy ahogy eddig is, úgy még ezekkel a módosításokkal is a környék
legalacsonyabb adótételei községünkben vannak. ezt jó lenne fenntartani.
Heim Ferenc módosító indítványában az iparőzési adó 2 %-ra történı emelését javasolta.
Liebhardt András véleménye szerint a 2012. év nehezebb lesz, mint az idei, kiemelte, hogy a
javasolt adóemeléssel nem a sanyargatás a cél, azonban a saját bevételek egyik legfontosabb eleme
az önkormányzatnál az adóbevétel.
Fekete Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az idegenforgalmi adó nem a helyieket terheli, az
idelátogató turista számol ezzel, nem ez alapján dönt egyik vagy másik úti cél mellett, ráadásul a
Dunakanyar kiemelt turisztikai célpont, ezért egy lépésben javasolná 2012. január 1-tıl a 300,- Ftos IFA-mérték bevezetését.
A Képviselı-testület Heim Ferenc azon indítványát, mely az iparőzési adó évi 2 %-ra történı
emelésére irányult, 3 igen szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás ellenében elvetette.
A Képviselı-testület Fekete Péter azon indítványát, mely az idegenforgalmi adó
vendégéjszakánként 300,- Ft/fı összegre történı emelésére irányult, 3 igen szavazattal, 2 nem és 1
tartózkodás ellenében elvetette.
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2011. (XII. 14.) önkormányzati
rendeletét a helyi adókról szóló 18/2007. (XII.19.) önk. rendelete módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

5. Napirendi pont: Marek László önkormányzati ingatlan vásárlási kérelme
Pályi Gyula ismertette az ügy elızményeit és ismételten javasolta Marek László módosított vételi
ajánlatának elfogadását, továbbá a két szomszédos ingatlan három évre történı bérbe adását.
Liebhardt András szerint ez alkukérdés, egy kört még megérne, hogy magasabb vételárat érjünk
el, a megegyezés szándéka mellett ezért 400,- Ft/m2 árat javasolt azzal, hogy a kérelmezı általi
elfogadás esetén a szerzıdéskötésre hatalmazza fel a Képviselı-testület a polgármestert.
Megismételte az elızı képviselı-testületi ülésen elmondott véleményét, miszerint elvi szinten át
kellene gondolni ezt az évtizedes folyamatot az ingatlaneladások terén.
Pályi Gyula elmondta, hogy a korábbi évekhez képest idén visszavettünk a tervezéskor az ingatlan
értékesítésekbıl, 5 MFt van a költségvetésben. A bevételek között nem tudunk az ingatlan
értékesítéstıl és az ebbıl származó bevételektıl eltekinteni.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
151/2011. (XII. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
dunabogdányi 3670/2 hrsz. alatti 3010 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvételére Marek László részérıl tett 1.000.000,- Ft vételár összegő (332,- Ft/m2) ajánlatot
nem fogadja el.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
dunabogdányi 3670/2 hrsz.-ú ingatlan eladási árát 400,- Ft / m2 összegben állapítja meg.
3. A Képviselı-testület a 2. pontban tett eladási ajánlat Marek László általi elfogadása esetére
felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
152/2011. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi
3670/3 hrsz. alatti 3478 m2 nagyságú, és 3670/4 hrsz. alatti 3406 m2 nagyságú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat Marek László részére haszonbérbe adja 3,50,- Ft / m2 + ÁFA díjért
három év határozott idıre. A haszonbérbe adás feltétele a 3670/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerzıdés létrejötte.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére a döntést követı 8 napon belül
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6. Napirendi pont: Bogdányi Híradó 2012. évi nyomdai munkái
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján az újság 2012.
évi nyomdai elıállítására a Spori Print Vincze Kft. ajánlata a legkedvezıbb. A 2012. évi naptár
esetében eltérı papír típusokra érkezett ajánlat, javasolta a tavalyi nyomdától történı megrendelést,
ugyanis az mind a papír mind a színek tekintetében megfelelt az elvárásoknak.
Fekete Péter módosító indítványában a Bogdányi Híradó esetében is az idei nyomda megtartását
javasolta.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
153/2011. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a Bogdányi Híradó 2012. évi lapszámainak 1400 példányban történı nyomdai
elıállítására a D’sign Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2000 Szentendre, Szmolnyica
sétány 11.) köt szerzıdést 54,7,- Ft + ÁFA / db (összesen: 918.960,- Ft + ÁFA / 12 lapszám)
vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
154/2011. (XII. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a 2012. évi naptár 1400 példányban történı nyomdai elıállítására a Rovás
Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2013 Pomáz, IV. Béla u. 6.) köt szerzıdést
170,- Ft + ÁFA / db (összesen: 238.000,- Ft + ÁFA) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

7. Napirendi pont: Egyebek
a) A kerékpárút Árpád téri szakasza
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta az érkezett beadványt, egyúttal kérte, hogy azt a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg.
b) Schirilla futás a Dunakanyarért
Pályi Gyula ismertette, hogy Schirilla György 3 napos egészséges életmódra és a Dunakanyarra
figyelmet felhívó futása keretében december 14-én reggel 9 órakor érkezik Dunabogdányba, a felsı
tagozatosok fognak vele futni.
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c) Tőzifa igény felmérése
Pályi Gyula a Képviselı-testület elıtt is ismertette a Belügyminisztérium megkeresését
kedvezményes tőzifa igénybejelentésre, szociális alapon. A Népjóléti Bizottság is javasolta ennek
igénybe vételét, a bejelentett igényünket visszaigazolták.
d) Játszótér létesítés kezdeményezés
Pályi Gyula kiosztotta a kérelmet, és azt megfontolásra ajánlotta a Képviselı-testület részére.
Jelenleg 4 játszótér van, de igazán ebbıl a Duna-parton lévı az, amelyik folyamatosan karbantartott
és jó állapotú, bár sajnos itt is gyakori a rongálás. Ezen kívül a focipálya területén van játszóeszköz,
viszont az Ady E. utcában lévı gyakorlatilag használhatatlan, és az iskola területén lévı is rossz
állapotban van. Természetesen ez költségvetési kérdés is.
Liebhardt András szerint pályázat kellene, illetve véleménye szerint önkéntes részvétel is
megszervezhetı és várható az ügyben.
Gräff Albertné javasolja, hogy az Óvoda utcában a tervezett Erzsébet park kialakításakor is
megvalósítható a játszótér.

8. Napirendi pont: Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása
A 8. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 8. napirend keretében elfogadott
önkormányzati határozatot, miszerint a fellebbezési kérelmet elfogadva a lakásfenntartási támogatás
megítélésérıl döntött a Képviselı-testület.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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