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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT RENDVÜLI ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 17-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli 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. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Dorog város és Tokodaltáró
község Társulási Megállapodást felmondó határozatának hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Szabályozási Terv módosítás kezdeményezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Dorog város és
Tokodaltáró község Társulási Megállapodást felmondó határozatának hatályon kívül helyezése
Pályi Gyula ismertette, hogy Dorog és Tokodaltáró települések vonatkozásában a korábbi, a
Társulásból való kilépésüket jóváhagyó határozat visszavonása azért szükséges, mert a települési
szilárdhulladék lerakók rekultivációja tárgyú pályázati projekt támogatási szerzıdésének
megkötéséhez szükséges az, hogy a két település lerakója is a pályázat része maradjon. Ebben a
projektben ezért a két település részt vesz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
123/2011. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Duna
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tokodaltáró település kilépésének
elfogadásáról szóló határozatának (6/2011. (IV. 27.) sz. határozat) hatályon kívül helyezését,
egyúttal tudomásul veszi Dorog Város és Tokodaltáró Község döntését a Társulási
Megállapodás felmondásának hatályon kívül helyezésérıl, azzal, hogy Dorog és Tokodaltáró
csak a KEOP 7.2.3.0 – 2007 – 0002 azonosítószámú, települési szilárdhulladék lerakók
rekultivációja tárgyú pályázatban vesznek részt, a KEOP 7.1.1.1 – 2008 – 0024 azonosítószámú,
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése tárgyú projektben viszont nem.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: azonnal
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2. Napirendi pont: Szabályozási Terv módosítás kezdeményezése
Pályi Gyula a Kalicsa patak völgyében lévı terület vonatkozásában tájékoztatta a Képviselıtestületet arról, hogy 2005-ben a település szerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat
(HÉSZ) és szabályozási terv megalkotásakor a képviselı-testületi határozattal elfogadott Szerkezeti
Tervben a terület Kr-övezet, azonban a HÉSZ rendeletben és az annak mellékletét képezı
külterületi szabályozási tervlapon Má és Ev övezeti besorolású a kérdéses terület. A Szabályozási
Terv készítése, egyeztetési szakasza során készített tervlapokon ez a terület még Kr övezeti
besorolású, a végleges, 2005. júliusi keltezéső példányon viszont Má és Ev. Az elızményeket
felkutatva megállapítható, hogy az állami fıépítész a végleges, elfogadott HÉSZ-t mellékleteivel
együtt megkapta.
A Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés alapján a terület más célú hasznosítása és
belterületbe vonása iránti eljárás került lefolytatásra, ez jogerısen lezárult, errıl a Képviselı-testület
korábbi ülésén már tájékoztatást kapott. A mővelési ágból történı kivonás hasznos, elsısorban
azonban földhivatali nyilvántartási kérdés. Ahhoz, hogy a Kft. által tervezett fejlesztés
megvalósulhasson, és arra építési engedély legyen kiadható, a Szerkezeti Tervben már Kr
övezetként jelölt területre Szabályozási Terv készítése szükséges. Ennek megindításához a
hatóságok önkormányzati határozat csatolását kérik. Az Építéshatóság a HÉSZ módosítás
idıtartamára a benyújtott építési engedély kérelmet felfüggesztette.
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet a Natura 2000 területek lejegyzésérıl is. A HÉSZ-hez
illesztett függelék 2005-ben felsorolta az érintett ingatlanokat. A jogi jelleg feljegyzése 2008
decemberében indult, majd 2009-ben történt meg jogerısen.
A HÉSZ módosítás kezdeményezésével egyidejőleg az eredeti tervet is készítı A.D.U. Építész
Iroda Kft. megbízása is szükséges, a vezetı tervezıvel már elızetesen tárgyaltak a fıépítésszel
együtt.
A Képviselı-testület 6igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
124/2011. (X. 17.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kalicsa
(Urasági) patak völgyében lévı és a Településszerkezeti Tervben már Kr-övezetként jelölt
terület-felhasználási egységre kezdeményezi a Dunabogdány Község helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 7/2005. (VI.14.) önk. számú rendelet (HÉSZ)
módosítását.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályozási terv módosítását –
a Stampok Kft.-vel megkötött településrendezési szerzıdésnek megfelelıen – az eredeti
tervet is készítı A.D.U. Építész Iroda Kft.-tıl rendelje meg.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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