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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. MÁJUS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A kiküldött meghívóhoz képest javasolta, hogy a napirendek tárgyalása elıtt hallgasson meg a
Képviselı-testület egy tájékoztatót Tiszabogdány és Dunabogdány kapcsolatáról. Bejelentette, hogy
az 5. és a 15. napirendi pontot visszavonja, késıbbi ülésre kerülnek át.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Dunabogdányi Vízmő Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. Új étkezı-melegítıkonyha építése a Dunabogdányi Általános és Zeneiskolában
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

Tahi tőzoltóırs létesítéséhez szükséges társulás megalapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Hegylakók Egyesülete útkarbantartási számlanyitási kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı

7.

Pályázat a kultúrházi szabadtéri színpad megépítésére
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

A kerékpárúti tartózkodó visszaépítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Muszely Pál és neje kérelme Cseresznyés utcai ingatlanuk villamos energia ellátásához
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Szentendrei Református Gimnázium táborozási támogatási kérelme
2

Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Körzeti megbízotti lakás felújítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Spanisberger János és neje felmentési kérelme építési ügyben
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Nagy László ingatlan vásárlási kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Svábhegy utca hrsz.623 ingatlanra érkezett vételi ajánlat
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

Tájékoztató: Tiszabogdány és Dunabogdány kapcsolatáról
Pályi Gyula köszöntötte Magyar Zoltánt, és kérte, hogy röviden ismertesse a két település közötti
kapcsolat eddigi történéseit, és az aktuális lehetıségeket.
Magyar Zoltán elmondta, hogy Tiszabogdány Kárpátalja északkeleti részén fekszik, a
kapcsolatfelvétel a települések nevének azonosságából fakadt, ráadásul hazánk két nagy folyója is
szimbolikus kapcsolatot jelent. 2006-ban Schuszter József polgármester és a Német Kisebbségi
Önkormányzat akkori elnöke látogatott el a településre, amely magyarlakta területen található
német település. 2007-ben a zenekar járt Kárpátalján, és fellépett a település ünnepén. 2009-ben
Tiszabogdányból járt egy küldöttség Dunabogdányban az augusztusi búcsún. Elmondta, hogy
Tiszabogdányban már kevesen beszélik a magyar nyelvet, a járási központ Rahó, ott van magyar
tannyelvő iskola. Természetesen tisztában van azzal, hogy egy partnerkapcsolat mivel jár, de egy
lazább iskolai együttmőködést, illetve kölcsönös látogatást a települések búcsúján, ünnepein el tud
képzelni. Nem zárja ki adott esetben gazdasági kapcsolat kialakítását sem, elsısorban a faipar és
fafeldolgozás területén. A kettıs állampolgárság bevezetésé kapcsán merült fel az az ötlet, hogy a
tiszabogdányi igénylık egyik fele Dunabogdányban, másik fele pedig Nyírbogdányban tenné le
ünnepélyesen az állampolgársági esküt.

1. Napirendi pont: Dunabogdányi Vízmő Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója
Oláh Józsefné ügyvezetı ismertette a Kft. 2010. évi tevékenységét, mely alapvetıen közszolgáltató
tevékenységet foglal magában a közterület fenntartás, a kommunális hulladékgyőjtés, ill.
sportlétesítmények üzemeltetése területén. 2010. évben 3 fı teljes munkaidıben, négy fı pedig
megbízási jogviszonyban állt a Kft. alkalmazásában. A 2010. évet szolid nyereséggel zárta a Kft.
bár kiadásai is növekedtek, de a bevételek is, kiemelte ezek közül a sportlétesítmény üzemeltetés
területén tapasztalható növekményt. Emellett az Önkormányzat mint tulajdonos is nagyobb részt
vállalt 2010-ben.
Bárány Terézia könyvvizsgáló ismertette a független könyvvizsgálói jelentést.
Bonifert Ferenc felügyelı-bizottsági elnök ismertette, hogy a Felügyelı-bizottság megtárgyalta a
beszámolót és azt elfogadásra javasolja.
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Gräff Albertné 18:30 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselı-testület 7 fıvel határozatképes.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
71/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2010. évi beszámolóját 104.579 eFt mérlegfıösszeggel, 62.824 eFt saját tıkével és 1.250
eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség), és a nyereség eredménytartalékba történı
helyezésérıl dönt.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítése a döntést követı 8 napon belül

2. Napirendi pont: Új étkezı-melegítıkonyha építése a Dunabogdányi Általános és Zeneiskolában
Pályi Gyula ismertette az ütemtervet, mely alapján június 20. és augusztus 19. között üres az
iskola, ebben az idıben szükséges a kivitelezési munkák teljes körő elvégzése. A kivitelezés három
részbıl tevıdik össze: épületrész átalakítás és burkolás; konyhatechnológia; épületgépészet és
villamos munkák. Az ajánlatkéréshez szükséges mennyiségi kiírás elkészítését az építési engedélyt
készítı cégtıl megkérte. A beruházás hitelbıl valósul meg, mőszaki ellenır kijelölése is szükséges.
Csúszásban van a beruházás, de augusztus közepére el tud készülni az épület, az üzembe helyezés
idıigényes, ezért a régi ebédlı és konyha addig üzemben marad.
Spáthné Faragó Éva ismertette a beruházás miatt szükségessé vált áthelyezéseket. Az informatika
a szomszédos helyiségbe kerül át, így a szerelési költség minimális, a tantestület és az iroda pedig a
régi helyére kerül vissza.
Ügyrendi javaslat alapján a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a 3. és 4. napirendi pont
tárgyalásának sorrendjét – a megjelent meghívottakra tekintettel – felcserélte.

3. Napirendi pont: Hegylakók Egyesülete útkarbantartási számlanyitási kérelme
Pályi Gyula elmondta, hogy részt vett az Egyesület közgyőlésén, ott vetıdött fel a számlanyitás
ötlete, melynek részletes ismertetésére felkérte az Egyesület képviselıit.
Sápi András elnök elmondta, hogy az ún. „útalap” létrehozását az Egyesület vezetısége és
közgyőlése is megtárgyalta és támogatta.
Dr. Nemesi Miklósné röviden ismertette az Egyesület taglétszámát és bevételeit, valamint a
legnagyobb kiadásokat. Minden évben november 1 és március 15 között éjjel-nappali ırzést
biztosítanak, ez jelentıs kiadás. 2010.ben 500e Ft-ot fordítottak az Önkormányzattal közösen
kátyúzásra, de nagyobb javításokra is szükség lenne. Ezért gondoltak egy „útkarbantartási társulás”
létrehozására együttmőködve az Önkormányzattal. Ez egy olyan számla biztosítását jelentené, ami
fölött az Egyesület és az Önkormányzat közösen rendelkezhetne, a számlára pedig a tagok és a
többi hegylakó is tudna befizetést teljesíteni. Felvetette a befizetés kötelezı tételének
megvizsgálását is.
Schuszter Gergely elmondta, hogy ezt a győjtést önkormányzati pályázat önrészeként tudná
elképzelni.
Dr. Németh József elmondta, hogy van egy üres számlája az Önkormányzatnak, ami erre a célra
rendelkezésre bocsátható, azonban a számla fölött az Önkormányzat tud rendelkezni, az
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együttmőködés kereteinek megállapodásban rögzítése lehetséges, melyben az összegyőlı pénz
felhasználásának irányát és rendjét is meg lehet határozni.
A Képviselı-testület alapvetıen egyetért a kezdeményezéssel, a részletek kidolgozása után hoz
döntést az együttmőködésrıl.

4. Napirendi pont: Tahi tőzoltóırs létesítéséhez szükséges társulás megalapítása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy az eddigi ismeretek és egyeztetések
alapján állította össze a tervezett beruházás tartalmi elemeit és pénzügyi költségbecslését, valamint
a finanszírozási kérdéseket. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a DPÖTKT Társulási Tanácsa
döntött arról, hogy a községi éves tagdíj ¼ részét a beruházás 2011. évi dunabogdányi költségrész
fedezésére átadja. Javasolta a határozati javaslat szerint a részvételrıl történı döntés elfogadását.
Fekete Péter ismertette a határozati javaslat 6. pontjához benyújtott módosító indítványát, mely a
beruházáshoz kapcsolódó feltételeket, garanciákat és biztosítékokat írná elı a csatlakozáshoz.
Liebhardt András javasolta, hogy a döntés elfogadása esetén a Dunakanyar TV-ben tartsanak
sajtótájékoztatót, valamint írásos közleményt is fogalmazzanak meg, a késıbbi félreértések
elkerülése érdekében.
Heim Ferenc hasznosnak tartaná a településnek, adott helyzetben akár egyetlen eset miatt is.
Fekete Péter módosító indítványát támogathatónak tartja, az évente 1-1,5 M Ft összeget 10 éven
keresztül kigazdálkodhatónak tartja.
Schuszter Gergely elmondta, hogy nem változott az álláspontja a kérdésben, nem támogatja a
részvételt.
Liebhardt András és Fehérvári Anna javasolta az 1. pont kiegészítését azzal, hogy a 4. és 6.
pontban írt feltételek teljesülése esetén veszünk részt a társulásban, valamint a 4. pontban a
költségvállalás maximális összeg legyen.
A Képviselı-testület Fekete Péter módosító indítványát – melyet a határozati javaslat 6. pontjához
nyújtott be – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot a
kiegészítéssel együtt.
72/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı testülete a DUNAKANYAR
Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati
Társulás (rövidített néven: Dunakanyar Önkormányzati Társulás - DÖT) alapításában – a
jelen határozat 4., 6. pontjában foglaltak teljesülése esetén – részt vesz alapító tagként.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testületre elfogadja, hogy Tahitótfalu
Önkormányzata gesztorként járjon el és koordinálja a beruházást.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat és a Társulási
Szerzıdés elıkészítésére.
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tőzoltóırs épülete és a
hozzá tartozó forgalom technikai és közmő beruházás létesítésére 2012. évtıl kezdıdıen az
elfogadott %-os hozzájárulás (11,865%) figyelembevételével legfeljebb bruttó 11.865.000,Ft-ot biztosít 5 % önrész befizetésével illetve hitel felvétellel.
5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételi megállapodások
elıkészítésére.
6. Az Alapító Okirat, a Társulási Szerzıdés aláírásának további feltételei:
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az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (OKF) írásos garanciavállalása arra,
hogy az épület mőszaki átadás-átvételét követıen a tőzoltóırs két hónapon belül
megkezdi napi 24 órás folyamatos mőködését, valamint garantálja azt, hogy a személyi
állományt és a technikát nem vezényli máshová;
az OKF írásos garanciavállalása arról, hogy folyamatosan biztosítja a tőzoltóırs összes
mőködési költségét, és az épület és berendezései karbantartási költségeit;
Szentendre Város Önkormányzata nyilatkozata arról, hogy amíg a tőzoltóırs hivatásos
önkormányzati tőzoltósági keretek között mőködik, az ırs mőködtetésére nem kér
anyagi támogatást az érintett önkormányzatoktól;
amennyiben az épületet megépítése után tőzoltóırs céljára nem fogják hasznosítani, a
gesztor önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a DÖT tagjának joga van más célú
hasznosítás esetén a társulásból kilépni és saját ráfordításait visszakapni.

Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a határozati javaslat megküldése Tahitótfalunak 2 napon belül

5. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl
Molnár Lajos mezıır május 10-i Kultúrházban tartott elıadásában nagyon sok külterületi illegális
szemétlerakásról, illetve két illegális fakitermelésrıl is beszámolt.
Május 11-én került sor a kistérségi pedagógiai napok dunabogdányi rendezvényére. A tanulási
nehézségekkel, zavarokkal küzdı gyerek volt a fı téma illetve egy gyógyúszási bemutató
foglalkozást is tartottak a tanuszodában.
A polgármester május 15-én részt vett a Hegylakók Egyesülete közgyőlésén. Ugyanaznap sikeres
nemzetiségi délutánt rendezett a Német Kisebbségi Önkormányzat.
Május 16-án a Szentendrei Mővelıdési Központban a pomázi Középdunamenti Vízgazdálkodási
Társulás május 27-re tervezett közgyőlésére küldöttválasztó győlést tartottak a kistérségi
polgármesterek és a területen gazdálkodók képviselıi részvételével.
Május 17-én az ÁNTSZ a Duna-parti strandon bejárást tartott a 2011. június 15. - augusztus 31.
közötti fürdési szezon engedélyezéséhez.
A strand körüli Duna-parti területekre kiküldött bérleti szerzıdéseket a kemping és a Kajaktúra
Egyesület kivételével mindenki aláírta. A Sörpult Kft.-vel is megkötöttük az új bérleti szerzıdést a
Szúnyog büfére a lejárt régi helyett. Az új szerzıdésben a strand üzemeltetését is vállalják.
Május 18-án Szentendrén a Védelmi Bizottság ülést tartott. Ismertették a szentendrei és visegrádi
gátépítéseket, ezen belül mobil, leszerelhetı gátszakaszok telepítését. Az ülésre meghívót kapott a
Középdunamenti Vízgazdélkodási Társulás vezetıje is, de nem jelent meg. A Védelmi Bizottság a
társulás felügyeleti szervéhez, a KÖVIZIG-hez fordul, mivel nem tartja megfelelınek a
kistérségben a társulás tevékenységét.
Május 18-án délután menetrendi egyeztetés volt Szentendrén a kistérségi irodában a
Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. szervezésében. Megjelentek a Volán és a BKV képviselıi,
illetve a helyi polgármesterek vagy helyetteseik a menetrendi problémák egyeztetésére.

6. Napirendi pont: A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Pályi Gyula elmondta, hogy a legutóbbi ülésen felmerült pontosításokat a jegyzı átvezette a
rendelettervezeten, ezeket tételesen ismertette, továbbá elkészültek a rendelet mellékletei és
függelékei is. Kiemelte a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét, mely külön döntésben jóváhagyást
igényel.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011. (V. 30.) önkormányzati
rendeletét a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
73/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatalának
Ügyrendjét.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Dr. Németh József jegyzı
Határidı: azonnal.

7. Napirendi pont: Pályázat a kultúrházi szabadtéri színpad megépítésére
Pályi Gyula elmondta, hogy a pályázaton való indulást a jelen helyzetben nem javasolja, ehelyett a
késıbbi pályázati lehetıségek kihasználása érdekében javasolta kiviteli tervek elkészítésének
megrendelését.
Liebhardt András egyetértett ezzel, kiemelte, hogy a kiviteli tervet a teljes eredeti verzióra
rendeljük meg, nem pedig a legutóbb tárgyalt esetleges elhagyások szerinti változatra.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
74/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány,
Szabadtéri színpad építészeti kiviteli terveinek elkészítését a Pro-Architect Építész Stúdió Kft.tıl (2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.) rendeli meg 150.000,- Ft + ÁFA összegért, egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül

8. Napirendi pont: A kerékpárúti tartózkodó visszaépítése
Pályi Gyula elmondta, hogy a szétszerelés alkalmával Schilling Tamás ajánlata tartalmazta a
visszaépítés költségeit is.
Liebhardt András jelezte, hogy más is jelentkezett a munka elvégzésére, tisztázandó, hogy
felajánlásról van-e szó.
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9. Napirendi pont: Muszely Pál és neje kérelme Cseresznyés utcai ingatlanuk villamos energia
ellátásához
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, mely a 2687, 2688, 2689 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia
ellátásával összefüggésben a Cseresznyés utca szabályozási terv szerinti szélességétıl való eltérésre
irányul. Erre már 2008-ban született képviselı-testületi döntés, mely a szabályozási terven nem
került átvezetésre.
A Képviselı-testület továbbra is támogathatónak tartotta a kérelmet, ha az egyezség megvan
közöttük, szükséges a telekalakítások szabályozási tervhez igazodó elvégzése.

10. Napirendi pont: Szentendrei Református Gimnázium táborozási támogatási kérelme
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, három tanuló erdélyi osztálykirándulásához kért a Gimnázium
hozzájárulást. Javasolta összesen 60e Ft összegő támogatás biztosítását, azzal, hogy a Képviselıtestület az összeget a három tanuló között szociális rászorultságuk arányában kéri elosztani.
Schuszter Gergely nem tartotta indokoltnak a kérelmet, javasolta, hogy ne nyújtson támogatást az
Önkormányzat.
A Képviselı-testület a támogatási kérelmet elvetette.

11. Napirendi pont: Körzeti megbízotti lakás felújítása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy egy ajánlat érkezett a munkák elvégzésére,
egy ajánlat pedig még várható, amennyiben záros határidın belül nem érkezik be, úgy a következı
képviselı-testületi ülésen a már meglévı ajánlat benyújtóját fogja javasolni a munka elvégzésére.

12. Napirendi pont: Spanisberger János és neje felmentési kérelme építési ügyben
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
75/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Spanisberger
János és Spanisberger Jánosné tulajdonában álló dunabogdányi 2723/3 hrsz.-ú gyümölcsös
megnevezéső 1386 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában – a tulajdonosok méltányolható
kérésére – felmentést ad a Helyi Építési Szabályzat szerinti Lke-10 jelő építési övezeti besorolás
elıírásainak alkalmazása alól az alábbiak szerint:
- beépítési mód szabadonálló helyett oldalhatáron álló
- oldalkert 1 m (a 2721 hrsz.-ú telekhatártól)
- egyebekben az Lke-10 jelő építési övezeti besorolás alkalmazandó.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére a döntést követı 8 napon belül

13. Napirendi pont: Nagy László ingatlan vásárlási kérelme
14. Napirendi pont: Svábhegy utca hrsz.623 ingatlanra érkezett vételi ajánlat
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A 13. és a 14. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben
szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 14. napirend tárgyában elfogadott
76/2011. (V. 23.) önkormányzati határozatot, majd nyílt üléssel folytatódott a tanácskozás.
76/2011. (V. 23.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
dunabogdányi 623 hrsz. alatti 739 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú belterületi
ingatlant felajánlja megvételre Mészáros Ildikó részére 5.000,- Ft/m2 vételárért azzal, hogy a
vételár a Szabályozási Terv szerinti útkialakításhoz szükséges területrészek nélkül
számítandó.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 623 és 624
hrsz.-ú ingatlanok Málna utcától az Erzsébet királyné utca felé esı részeibıl kialakuló 646
m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában felmentést ad a Helyi Építési Szabályzat szerinti Lke2 jelő építési övezeti besorolás legkisebb kialakítható terület (m2) elıírásának alkalmazása
alól, a beépítettség pedig legfeljebb 25 % lehet a HÉSZ szerinti 30 % helyett.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére a döntést követı 8 napon belül

15. Napirendi pont: Egyebek
a) Kéményjavítás a bérlakásban
Pályi Gyula elmondta, hogy a KOMTŐZ Kft. végzi a kémények ellenırzését, a Helytörténeti
Múzeum épületének udvarában lévı bérlakás kéménye nagyon rossz állapotban van, a veszélyes
helyzet elhárítása érdekében szükség van a kémény javítására.
b) Unimog vizsgáztatása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az Unimog vizsgáztatása munkagépként fog
megtörténni.
c) Vízmő Kft. felügyelı-bizottsági tag javaslat
Pályi Gyula jelezte, hogy továbbra is vár javaslatot a lemondott tag pótlására, a következı ülésen
dönteni kell a személyrıl.
d) Kisoroszi révnél a patak feletti átjárás biztosítása
A 2010-es árvíz során a Duna-parti átjárót a kiöntés elkerülésére el kellett bontani. A környéken
lakók kérelmezik a helyreállítást. A polgármester kéri, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg az ügyet.
e) Esélyegyenlıségi Terv elkészítése
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Pályi Gyula elmondta, hogy az uniós pályázatoknál elıírás lesz a települési esélyegyenlıségi terv
csatolása. Ajánlatot adott egy cég is, de elsı körben saját erıbıl kellene összeállítani egy anyagot,
erre Liebhardt András képviselıt kérte fel.
f) Dr. Portik György rendelés elmaradások miatti panaszok
Fehérvári Anna jelezte, hogy többen kifogásolták az utóbbi idıben Portik doktor úr rendelésének
elmaradásait, és kérte, hogy ezekben az esetekben a helyettesítésrıl elızetesen gondoskodjon az
orvos.
g) Könyvtár pályázat
Liebhardt András tájékoztatta a képviselıket, hogy a Könyvtár eszközbeszerzéseire benyújtott
pályázat nyert, 1,7 M Ft támogatást nyújt az NKA, melyhez 10 % önrészt kell biztosítani. Elmondta
továbbá, hogy a Mővelıdési Ház nagytermében a világítás fényerejének növeléséhez kb. 50 e Ft-os
kiadás szükséges a felmérések alapján.
h) Kutyatartás
Fehérvári Anna intézkedést kért az Iskola utcában két ingatlanon az állattartók felé, a kutyatartás
szabályainak betartatás érdekében.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 22:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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