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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. OKTÓBER 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 3-án
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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy az Egyebek napirend keretében a
JOBBIK rovásírásos helynévtábla állítási kérelmét a várható vendégekre tekintettel 19 órakor
tárgyalja a Képviselı-testület. A meghívóban szereplı 12. napirendi pontot visszavonta.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül a javasolt módosításokkal
elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Tájékoztató a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. elsı félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Gépjármő üzemeltetési szabályzat elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Dunabogdány védett természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. 2011. évi helyi adók és a második félévi költségvetés teljesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Tájékoztatás a Tanuszodában elvégzett garanciális munkákról, a Tanuszoda mőszaki állapotáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Új iskolai étkezı építés épületgépészeti vállalkozási szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Tájékoztatás a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés végrehajtásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Ott Jánosné kérelme önkormányzati ingatlan használatára
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Szeptember 23-án a KÖVIZIG osztályvezetıjével és fıerdészével megtartottuk az együttmőködési
megállapodásban rögzített éves bejárást a Duna települési partszakaszán. A szabad strand szakaszán
a fıerdész kezdeményezni fogja az elöregedett nyárfák miatt a megújító fakivágást. A fıerdész úrral
egyeztettük az uszadékfa győjtés módját, a NATURA 2000 védettségre is tekintettel. A kırakodó
alatti szakaszon bejártuk a régi nyárigát nyomvonalát, egy esetleges gátfelújítás nagyságrendjének
meghatározásához.
Leutenbach testvértelepülésrıl egy osztály érkezett egy hétre az iskolába, fogadásuk, a tervezett
program rendben lezajlott.
Az újonnan megbízott fıépítésznek átadtuk a munkavégzéséhez szükséges legfontosabb
dokumentumokat.
Szeptember 28-án átadás-átvételi bejárás történt a DMRV-vel, a vízmő B és C medencéinek
elkészült az új villamos betáplálása.

2. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. elsı félévi
tevékenységérıl
Herr Tamás ismertette a Német Kisebbségi Önkormányzat elsı félévi programjait, rendezvényeit.
Az országos kisebbségi önkormányzati választáson Lakatosné dr. Schilling Dorottya bekerült az
országos önkormányzatba. Örömteli, hogy a kisebbségi önkormányzat körül kialakult egy mag,
akiknek az önkéntes segítségére tudnak támaszkodni. Köszönetét fejezte ki a Képviselı-testületnek
azért, hogy az idei évben is – az állami normatív támogatás csökkenése ellenére – a tavalyi
összeggel azonos támogatást (560.000,- Ft) biztosított idei költségvetésében. Emellett a kisebbségi
önkormányzat 1 M Ft összeget nyert feladat alapú támogatás címén, így összesen 1,7 M Ft-ból
gazdálkodnak. Aktualitásként kiemelte a népszámlálás keretében a nemzetiségi kérdésekre történı
válaszadás fontosságát, továbbá a zeneiskola hangszerjavítási költségeihez megszavazott 120 eFt
összegő támogatást.

3. Napirendi pont: Gépjármő üzemeltetési szabályzat elfogadása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat
megtárgyalta a javaslatot, annak elfogadását támogatta.
Liebhardt András kérte, hogy a polgármester és a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
engedélyezzék a magán célú használatot, továbbá javasolta a gépjármővek forgalmi rendszámának
beemelését.
Pályi Gyula szerint elegendı az I/1. pontjának kiegészítése „személyszállító” megjelöléssel. A
közcélú használat mindenképpen megelızi a magán célú igénybe vételt, ezt ellenırizni kell az
engedélyezéskor is.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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120/2011. (X. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévı
személyszállító gépjármővekre vonatkozó Gépjármő Üzemeltetési Szabályzatot.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester és Dr. Németh József jegyzı
Határidı: azonnal

4. Napirendi pont:
ösztöndíjpályázathoz

Csatlakozás

a

Bursa

Hungarica

felsıoktatási

önkormányzati

Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelő – típusát, az egyik a
hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók részére igényelhetı, a másik pedig a hátrányos
szociális helyzető felsıoktatási tanulmányaikat megkezdı fiataloknak szól. A pályázat beadási
határideje 2011. november 14. napja, pályázati őrlap a Hivatalban megtalálható, de az interneten is
elérhetı.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
121/2011. (X. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
• dönt arról, hogy csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez,
• felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentumot
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

5. Napirendi pont: Dunabogdány védett természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánítása
Pályi Gyula ismertette a rendeletmódosítás szükségességét. A Vidékfejlesztési Minisztérium
kereste meg a Polgármesteri Hivatalt a helyi védett természeti területek nyilvántartásának
felülvizsgálata keretében azzal, hogy a helyi önkormányzati rendeletet a törvényi elıírások tükrében
tekintsük át, szükség esetén módosítsuk, továbbá a védett természeti területek pontos rendeletben
rögzített lehatárolását végezzük el.
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 16/2011. (X. 5.) önkormányzati rendeletét
a helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló 15/2000. (X. 5.) önk. számú
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
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11. Napirendi pont: Egyebek
a) A JOBBIK rovásírásos helynévtábla állítási kérelme
Koncz Szilvia ismertette a 2011. szeptember 27-én beadott kérelmét, kiemelte, hogy a közös
táblaállítást támogatja, nem pártpolitikai rendezvényt képzelnek el. Átadta az összegyőjtött
aláírásokat a kérdésben. Elmondta, hogy önkormányzati engedélyre nincs szükség, elvi támogatást
kérnek.
Pályi Gyula elmondta, hogy a legutóbbi képviselı-testületi ülésen 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
volt a szavazás eredménye.
Fekete Péter az újraszavazás szükségességét kérdıjelezte meg, mivel ugyanarról van szó mint
legutóbb.
Fehérvári Anna elmondta, hogy az eltelt két hét alatt véleménye nem változott az ügyben, akkor
sem politikai okok miatt szavazott úgy. Nem tartja szükségesnek újra vitát nyitni a kérdésben.
Gräff Albertné tájékoztatta a megjelenteket, hogy ıt többen is megkeresték azzal, hogy ne
támogassa a kérést. Emellett a kezdeményezı Rovás Alapítvány felıl is informálódott, az
Alapítvány idén augusztusban kihátrált az egész ügybıl. Az ı véleménye sem változott, a cél
kifejezésére más eszközt tud elképzelni. Példaként említette a legutóbbi ülésen hozott
önkormányzati határozatot a Rákóczi Szövetség támogatásáról határon túl élı diákok magyar
nyelvő oktatásához. Ez fejezi ki igazán az összetartozást, a szolidaritást.
Liebhardt András véleménye az, hogy a munka elvégzése elıtt akarnak táblát állítani, és nem
pedig fordítva.
Schuszter Gergely arra kérte a kérelmezıket, hogy fogadják el a döntést, elmondásuk szerint is
véleményt kértek, a Képviselı-testület pedig így mondott véleményt.
Pályi Gyula magyar-ügyként támogatja a kérdést, pártügyként azonban nem. Javasolta, hogy a
Bogdányi Híradóban engedjen teret a kérdésnek a Szerkesztıség.
Ügyrendi javaslat alapján a Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 6 nem ellenében a napirend
tárgyában nem kívánt újraszavazni.

6. Napirendi pont: 2011. évi helyi adók és a második félévi költségvetés teljesítése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a normatív bevételek a tervezetthez képest
érdemben nem változtak. A helyi adóbevételek tervezése óvatos volt, ennek ellenére az ıszi
adófizetési idıszakra tervezett 92,8 M Ft helyett 81,3 M Ft-on áll a bevétel ténylegesen. Az
építményadó mértéke felszólítások után tartható, a talajterhelési díj is rendben van. Az
idegenforgalmi adó bevétel kétszeres lett, de nagyságrendje kicsi. A gépjármő adó területén -3 M Ft
a különbözet, míg a helyi iparőzési adónál -8 M Ft. A várható kiadásokat is figyelembe véve -3-3,5
m Ft-tal zárnánk az évet ezen adatok alapján.
Éppen ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldalon lépni kell, azért is, hogy a tartalék felélésére ne
kerüljön sor. Szükség van az adózási fegyelem javítására, a rendszeresen és rendesen fizetık miatt
is. 70 adózó rendelkezik 100 eFt feletti tatozással, az összes kintlévıség 30 M Ft, sajnos ebbıl 10
cég felszámolás alatt áll. A nehéz gazdasági helyzet fényében is egyeztetni lehet, sıt kell, ez az
elvárhatósági minimum az adózók részérıl.

7. Napirendi pont: Tájékoztatás a Tanuszodában elvégzett garanciális munkákról, a Tanuszoda
mőszaki állapotáról
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A garanciális idıszak alatti javítási igények egyfelıl a
medenceszivárgásból adódnak, másrészt a rossz épületszigetelés miatti pincebeázásból. A száraz
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nyári idıszak eredményeképpen jól szétválasztható e két hibás teljesítés. A medence szivárgás
ügyében több reklamáló levelet intézett az Önkormányzat nevében a kivitelezı cég felé, javítási
munkálatok történnek, de teljes mértékben elhárítani nem tudták eddig ezt a hibát. A szigetelés
miatti pincebeázás tekintetében még semmilyen elırelépés nincs. A garanciaidı végéig meg kell
egyezni a céggel a hibás szigetelés kijavításáról is.
Liebhardt András szerint fel kell készülni a bankgarancián kívüli lehetıségek számbavételére és
igénybe vételére is. Álláspontja szerint ügyvédi levél formájában szakértıvel kiegészülve kell
fellépni, mert úgy látja, hogy nagyobb a baj annál, minthogy csak felületi kezelést végezzen a cég.
Fehérvári Anna úgy vélte, hogy mivel szeptember óta nincs emiatt úszásoktatás, valamint
bevételektıl is elesik az Önkormányzat, ezért adott esetben kárigénye is kehet az
Önkormányzatnak.
Pályi Gyula javasolta, hogy egy hét eredménytelen eltelte esetén forduljon az Önkormányzat
ügyvéd útján a kivitelezı felé jogos igényei érvényesítését kilátásba helyezve.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
122/2011. (X. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a
tanuszodában a medenceszivárgás, továbbá a hibás épületszigetelés miatti beázások garanciális
javítása ügyében 2011. október 10. napjáig érdemi elırelépés nem történik, úgy az
Önkormányzat jogi képviselıjén keresztül – igényei jogi úton történı érvényesítését is kilátásba
helyezı – ügyvédi felszólítást küld a TEMPERO Zrt.-nek.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

8. Napirendi pont: Új iskolai étkezı építés épületgépészeti vállalkozási szerzıdése
Pályi Gyula ismertette az étkezı kialakítás munkálataihoz rendelkezésre álló idei költségvetési
keret felhasználását. Az épületgépészeti kivitelezés ütemezésével kapcsolatban elmondta, hogy –
egyeztetve a vállalkozóval – négy ütemre bontják a szerzıdést, melybıl idén az elsı és a második
ütem készül még el, összesen 5 m Ft értékben. A vállalkozási szerzıdés szövegének jóváhagyása a
következı rendes ülésen kerül napirendre.
9. Napirendi pont: Tájékoztatás a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdés
végrehajtásáról
Pályi Gyula elmondta, hogy a Stampok Kft.-vel kötött településrendezési szerzıdésnél a mővelési
ágból kivonásra beadott és megfellebbezett elsı fokú határozatot másodfokon változatlan formában
jóváhagyták. A határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni 30 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással. Ismertette a már korábban kivett, valamint a határozattal engedélyezett területek
körét, az erdıterületeket, valamint a Natura 2000 oltalom miatt mővelésbıl kivonni nem
engedélyezett ingatlanokat. A továbblépéshez szükséges a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv és módosításai, valamint a kapcsolódó iratok összegyőjtése és vizsgálata.

10. Napirendi pont: Ott Jánosné kérelme önkormányzati ingatlan használatára
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. Dunabogdány Hegyalja út 2./b házszám alatt 30/4 helyrajzi
számon egy 102 m2-es keskeny közterület, önkormányzati tulajdonrész található, amelyet korábbi
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egyezség alapján a 2/b házszám alatti lakóház udvarával egybekerítve garázsfeljáróként használnak.
Kérelmezı véglegesen rendezni szeretné az ingatlana fölötti telekalakításra is tekintettel a
területrész helyzetét. A feljáró eredetileg a 30/1 és 30/2 helyrajzi számú kertek nyeles
megközelítését szolgálta. Ezek nagyobbik részét a 36 hrsz. lakóingatlan tulajdonosa megvásárolta,
onnan megközelíthetıvé váltak, kisebbik részét pedig a kérelmezı 30/3 hrsz. alatti lakóingatlanához
csatolják. Ezzel a feljáró szerepe megszőnt, nincs akadálya annak, hogy az önkormányzat azt
értékesítse. A kérelmezı jelenleg dokumentumokat keres és kíván bemutatni, hogy a terület a család
birtokába kerülhetett korábban. Ezt megvizsgáljuk, de a telekkönyvi adatok alapján valószínőleg
csak a 30/4 terület eladása jöhet szóba. A kérelmezı szociális helyzetére tekintettel a vételár
részletekben történı megfizetése is felmerülhet.

11. Napirendi pont: Egyebek
a) A JOBBIK rovásírásos helynévtábla állítási kérelmének tárgyalása az 5. napirendi pont után
látható.
b) Orvosi ügyelet
Pályi Gyula ismertette a Kistérségi Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját a Központi Háziorvosi
Ügyelet mőködési nehézségeirıl. A problémát az okozza, hogy a háziorvosok kis része vesz csak
részt az ügyeleti ellátásban, ugyanakkor azok, akik részt vesznek ebben, kimerítik a vonatkozó
jogszabályok szerint végezhetı egészségügyi tevékenység együttes idıtartamát. A folyamatos
ügyeleti ellátás biztosítása érdekében javasolták a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerzıdések
áttekintését, illetve szükség esetén módosítását az ügyeleti ellátásban történı részvétel érvényre
juttatása érdekében. Az Oasis-Med Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerzıdés tartalmazza ezt a kitételt,
a Portik doktort jelenleg helyettesítı orvosnı folyamatosan részt vesz az ügyeletben. A
Dunabogdány kisebbik részét Kisoroszival együtt ellátó Rozsályi doktor úrral pedig Kisoroszi
kötött feladat-ellátási szerzıdést. Ilyen értelmő tájékoztatást fogunk küldeni az Intézetnek.

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:40 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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