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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. augusztus 22-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli 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. Német Nemzetiségi Óvoda vezetıi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Nagy László ingatlanvásárlási kérelme, a 2489 hrsz.-ú ingatlan elıtti önkormányzati telekrész
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Duna-Vértes hulladékgazdálkodási projekt. Döntés a települési önkormányzatok többségi
tulajdonában lévı, megalakítandó gazdasági társaságban tagként való részvételrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. DÖT társulási megállapodás módosítása (távszavazás)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Német Nemzetiségi Óvoda vezetıi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Gräff Albertné bejelentette személyes érintettségét, amelyet követıen a Képviselı-testület 6 igen
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot:
81/2012. (VIII. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda
vezetıi álláshelyére kiírt pályázat elbírálása tárgyú napirend során Gräff Albertné képviselıt a
döntéshozatalból kizárja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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Pályi Gyula ismertette a pályázat kiírás menetét. A pályázatok benyújtási határideje 2012. július 18-a
volt. A benyújtási határidıig egy pályázat érkezett be: Gräff Albertné pályázati anyaga. A pályázó a
napirend nyílt ülésen történı tárgyalásához hozzájárult. A pályázatot véleményezı bizottság ülését 2012.
július 25. napján tartotta. A bizottság megállapította, hogy a formai-tartalmi követelményeknek Gräff
Albertné pályázati anyaga megfelel. Ezt követıen a pályázat megküldésre került a nevelıtestület, a
szülıi szervezet, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nevelıtestület és az alkalmazotti
testület 2012. augusztus 1-én, a szülıi munkaközösség pedig 2012. augusztus 2-án tartott ülést és
alakította ki véleményét a pályázó vezetıi programjáról. Mind a nevelıtestület, mind az alkalmazotti
testület, mind pedig a szülıi munkaközösség 100 %-os arányban támogató véleményt fogalmazott meg
a pályázó megbízásával és vezetıi programjával kapcsolatosan. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. augusztus 7-én tartott ülésén tőzte napirendjére az óvodavezetıi pályázat értékelését, és 30/2012.
(VIII. 7.) számú határozatával javasolta az Önkormányzatnak Gräff Albertné pályázatának elfogadását.
A bizottság a lefolytatott véleményezési eljárást követıen egyhangú szavazással úgy döntött, hogy
támogatja Gräff Albertné megbízását és javasolja a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el személyét az
álláshely betöltésére.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
82/2012. (VIII. 22.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 18. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5.
§-a alapján Gräff Albertnét bízza meg a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézmény
óvodavezetıi feladatainak ellátásával 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 15-ig terjedı
idıre.
Illetményét a G fizetési osztály 12 fizetési fokozata figyelembe vételével a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján bruttó 256.500,- Ft-ban állapítja meg,
amelybıl:
a Kjt. szerinti garantált illetmény
193.040 Ft
további szakképesítés elismerésével összefüggı
illetménynövekedés a Kjt. 66. § alapján
15.443 Ft
garantált illetmény összesen
208.483 Ft
összesen kerekítve
208.500 Ft
magasabb vezetıi pótlék (200 %)
40.000 Ft
nemzetiségi pótlék
8.000 Ft
Járandóságok összesen
256.500 Ft
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzı útján készíttesse el az igazgatói
megbízás munkaügyi okmányait.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: Nagy László ingatlanvásárlási kérelme, a 2489 hrsz.-ú ingatlan elıtti önkormányzati
telekrész
Pályi Gyula ismertette a földmérıtıl a telekalakítási változási vázrajz elkészítésére bekért árajánlatot.
Kérelmezı benyújtotta a szomszédos ingatlanhoz kapcsolódó telekrész telekalakítási és adásvételi
szerzıdését. Az Önkormányzat a szóban forgó telekrészre értékesítési ajánlatot adna, amihez szükséges
a forgalomképtelen törzsvagyonból történı kivonás is, így egységes telekhatár alakulna ki.
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Heim Ferenc módosító indítványt fogalmazott meg, 3500 Ft + ÁFA összegő vételár megállapítását
javasolta.
A Képviselı-testület Heim Ferenc módosító indítványát – mely az érintett területrész 3500,- Ft + ÁFA
/ m2 áron történı értékesítésére irányult – 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
83/2012. (VIII. 22.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó 1707/1 helyrajzi
számú, kivett vízfolyás megjelöléső 3619 m2 nagyságú ingatlanból az érintett földrészletek
telekhatár-rendezésérıl készített változási vázrajzban meghatározott területrészt a
forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja, és forgalomképessé nyilvánítja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzatának tulajdonában álló 1707/1 helyrajzi számú, kivett vízfolyás
megjelöléső 3619 m2 nagyságú ingatlanból telekalakítás keretében az érintett földrészletek
határrendezésérıl készített változási vázrajzban meghatározott területrészt a szomszédos 2489
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, Nagy László (1124 Budapest, Németvölgyi út 72/b. I. em 2.)
részére 3.500,- Ft + ÁFA / m2 áron értékesítési ajánlatot tesz. A telekalakítás költsége a vevı
kötelezettsége.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
3. Napirendi pont: Duna-Vértes hulladékgazdálkodási projekt. Döntés a települési önkormányzatok
többségi tulajdonában lévı, megalakítandó gazdasági társaságban tagként való részvételrıl
Pályi Gyula ismertette a Duna-Vértes hulladékgazdálkodási projekt elırehaladását. A Társulási Tanács
2012. június 27-ei ülésén hozott határozata értelmében felkérte a tagönkormányzatokat, hogy 2012.
augusztus 31-ig nyilatkozzanak arról, hogy a projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetésére alkalmas, legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
alapításában részt kívánnak-e venni. A Társulás részletes anyagot bocsátott rendelkezésre, mely
tartalmazza a projekt összefoglalását és jelenlegi állását, valamint a létrehozandó gazdasági társaság és az
üzemeltetési koncepció, üzleti terv bemutatását. A javaslat szerint a tagönkormányzatok részvételével és
legalább 51 %-os tulajdonukkal jönne létre egy zártkörően mőködı részvénytársaság 10 M Ft jegyzett
tıkével, kisebbségi tulajdonú szakmai befektetı bevonásával, mely társaság a projekt keretében kiépülı
rendszer üzemeltetésének koordinálását láthatná el, az üzemeltetés, begyőjtés és szállítás feladatait is
ideértve. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a társaság is pályázatot nyújtana be a KEOP pályázat
keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére kiírandó közbeszerzési eljárásban.
Amennyiben nem a társaság lenne a nyertes ajánlattevı, adott esetben végelszámolással
megszüntethetı, nagyobb költség nélkül.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
84/2012. (VIII. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévı települési
4

önkormányzatok többségi tulajdonában lévı, a települési szilárd hulladék begyőjtésére, szállítására,
és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt
kíván venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt gazdasági társaságban
való részesedés és egyéb – a mőködésre és az alapításra vonatkozó – kérdések tekintetében az
érintett települési önkormányzatokkal és más leendı tulajdonos társakkal a szükséges tárgyalásokat
folytassa le.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: 2012. augusztus 31
4. Napirendi pont: DÖT társulási megállapodás módosítása (távszavazás)
Pályi Gyula beszámolt a Képviselı-testületnek a Társulás 2012. augusztus 16-án tartott ülésérıl. A
Társulás korábban pályázatot írt ki a tőzoltóırs és mentıállomás építése projekt mőszaki ellenıri és
bonyolítói feladatainak ellátására, valamint a tervezési munkákra. A beérkezett ajánlatok alapján
kiválasztásra kerültek a nyertes ajánlattevık, azonban az elıkészített szerzıdések több ponton is
módosításra szorulnak, ennek megtörténtét követıen valamennyi tagönkormányzat képviselı-testülete
elé kerülnek. A jelen elıterjesztés egy, a társulás mőködését könnyítı lehetıséget emel be a Társulási
megállapodásba: az ún. konferencia-ülés és távszavazás szabályait. Ez a metódus a DPÖTKT kistérségi
társulásban is létezı forma.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
85/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
DUNAKANYAR Tőzvédelemre és Kihelyezett Mentıszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött
Önkormányzati Társulás (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) 2011. július 21. napján kelt Társulási
megállapodásának alábbi módosításához hozzájárul:
„6.1.6. A Társulási Tanács konferencia-ülésének szabályai:
A tagok elektronikus hírközlı eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak ülést és
hozhatnak határozatot.
Az elektronikus hírközlı eszköz (fax) közvetítésével hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy
az utóbb is ellenırizhetı legyen. Ha az ülésen hozott határozatot be kell nyújtani a társulás székhelye szerint
illetékes Pest Megyei Kormányhivatalhoz, a szavazás alapján jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a Társulási
Tanács elnöke hitelesít.”
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont: Egyebek
a) A 2012. szeptember havi képviselı-testületi ülés idıpontja
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
85/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete „A Képviselı-testület 2012. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 2/2012. (I.11.) önkormányzati határozat mellékletét képezı
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2012. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2012. szeptember 3-ai rendes ülés napját 2012.
szeptember 10-re módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
b) Tóth György tisztleletbeli polgár temetése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet néhai Tóth György, a Dunabogdányi Hegylakók
Egyesülete korábbi elnöke, Dunabogdány Tiszteletbeli Polgára temetésének és búcsúztatásának
részleteirıl.
c) MÁK részletfizetési kérelme
Pályi Gyula tájékozatta a Képviselı-testület tagjait, hogy a Magyar Államkincstár másodfokon is
elutasította a 2009/10-es tanévben az önkormányzat által felvett, sajátos nevelési igényő gyermekek
utáni normatíva visszafizetése elleni fellebbezést, így ezt a közel 2 M Ft összeget vissza kell fizetnie az
Államkincstárba. Erre részletfizetési haladékot kért az Önkormányzat.
d) Schuszter sétány emlékmő avató
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Schuszter József Kerékpárút és Sétány
ünnepélyes emléktábla avatására 2012. szeptember 16-án kerül sor a Duna parti strandszakaszon.
e) Panaszok a Kossuth L. u. 101-103. szám alatti vendéglátó ipari egység mőködésével kapcsolatban
Liebhardt András a Kossuth L. u. 101-103. szám alatti szórakozóhely éjszakai mőködésével
kapcsolatban hozzá érkezett panaszokat továbbította, azzal a kéréssel, hogy az üzemeltetı részére
küldjön az Önkormányzat felszólítást a zenés rendezvények tartására vonatkozó szabályok betartására,
illetıleg szükség szerint ellenırizze is a helyi szabályaink érvényesülését.
f) Felszólítás közterület rendbe tételére
Fehérvári Anna kérte kötelezni 30 napos határidıvel a Plébánia u. 28. szám alatt lakó Orsós Györgyöt
az ingatlana elıtti közterület rendbetételére, és a közös udvaron a biztonságos közlekedés biztosítására.
g) Buszforduló
Gräff Albertné elmondta, hogy a strandnál bevezetett fizetı parkolás óta a Hajó utca végén a
buszfordulóban a parkoló jármővek miatt több alkalommal is nehézséget jelentett, illetve nem volt
lehetséges a menetrend szerinti buszok megfordulása. Az Önkormányzat a buszok biztonságos
fordulásához, valamint kiállási idıben történı, és éjszakai parkolásához, tárolásához szükséges sáv,
területrész (buszsáv) kijelölését az egyeztetések figyelembe vételével pénzügyi lehetıségeihez mérten az
idei évben elvégzi.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:15 órakor bezárta.
K.m.f.
Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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