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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 25-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A települési szilárd, szelektív, zöld és veszélyes hulladékgyőjtés szomszéd településekkel közös
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Folyószámlahitel felvétele az OTP Bank Nyrt.-tıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása (SZMSZ)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A települési szilárd, szelektív, zöld és veszélyes hulladékgyőjtés szomszéd
településekkel közös közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása
Pályi Gyula részletesen ismertette a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának szövegét, annak pontos
tárgyát, az egyes bírálati szempontokat és a hozzájuk tartozó súlyszámokat, a gazdasági és pénzügyi,
illetve a mőszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, a dokumentáció beszerzésének feltételeit és
határidejét, és a kiegészítı információkat. Ismertette továbbá a közszolgáltatási szerzıdés tervezetét és
az abban már elvégzett, a közbeszerzést bonyolító ügyvédi iroda által javasolt módosításokat, továbbá
részletesen tájékoztatta a Képviselı-testületet a közbeszerzési eljárás Dunabogdányra vonatkozó
mőszaki tartalmáról és a kalkulált mennyiségekrıl.
Visegrád, Leányfalu, Tahitótfalu, Kisoroszi és Dunabogdány közös nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a
települési szilárd, szelektíven győjtött, zöld-, és veszélyes hulladék begyőjtése, elszállítása,
ártalmatlanítása, illetıleg lomtalanítás tárgyában, az egyes települések az eljárás végén külön-külön
kötnek közszolgáltatási szerzıdést. A közös beszerzés miatt is egységes feltételrendszert alakítottak ki,
tonna / év vonatkozásban kell ajánlatot tenni, ezen kívül pedig a fizetési feltételek, és az egyes
mellékkötelezettségek is egységesen kerülnek kiírásra. A díjbeszedés és hátralékkezelés elvégzése
Dunabogdány esetében marad az Önkormányzat Kft.-jénél a jövıben is.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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65/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a települési
szilárd, szelektíven győjtött, zöldhulladék, veszélyes hulladék begyőjtése, elszállítása,
ártalmatlanítása, illetve lomtalanítása tárgyában Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Tahitótfalu és
Visegrád településekkel közösen a mellékelt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, valamint a
mellékelt közszolgáltatói szerzıdés tervezete alapján közösségi nyílt közbeszerzési eljárást
kezdeményez.
Felelısök: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı
Határidı: 2012. június 30.
2. Napirendi pont: Folyószámlahitel felvétele az OTP Bank Nyrt.-tıl
Pályi Gyula ismertette a folyószámla hitel felvétel okait. Mivel a tervezetthez képest kevesebb bevétel
származott idıarányosan a befizetendı adókból, továbbá a befolyó bevételek érkezése egyenlıtlen
ütemben történik, ezért a likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére van szükség, a
számlavezetı OTP Nyrt.-tıl 25 M Ft összegő keret igénylését kezdeményeztük, kérelmünkre
sürgısséggel történt a szükséges egyeztetés és a bírálat. A hitel kamata évi 15,1 %, a kezelési költség 0,5
%, rendelkezésre tartás 1 %. A hitel visszafizetésének fedezete az Önkormányzat szeptemberben
befolyó adóbevétele. A tervezett költségvetési bevételek elmaradása miatt – az egyensúly megtartása
érdekében – szigorú gazdálkodásra van szükség, errıl a Pénzügyi Bizottság ülésén az intézményvezetık
jelenlétében tárgyaltak és határozat is született. Szeptemberben a költségvetés újabb elemzése szükséges,
addig is havonta kimutatás készül a költségvetés és a pénzforgalom alakulásáról a tényadatok tükrében.
Liebhardt András szükségesnek tartja a távolabbi jövı átgondolását is, mivel jövı évben már tavasszal
hasonló helyzet állhat elı, illetve nemcsak likviditási kérdésként fog jelentkezni a probléma. Ezért a
takarékoskodás mellett fontos a felkészülés is. Idén 10 %-ot kell visszafogni a dologi kiadásokból,
jövıre adott esetben ennél drasztikusabb intézkedésekre lesz szükség, példaként említett saját területét
érintve a kulturális programok közül a hajókirándulás elmaradását.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
66/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Önkormányzat 25.000.000,- Ft összegő folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl.
A hitel futamidejét szerzıdéskötéstıl 2012. december 21-ig határozza meg.

az

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit,
ezen belül elsısorban a saját bevételeket ajánlja fel – különös tekintettel a helyi adóbevételekre,
normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor
hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel
teljes futamideje alatt – a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késıbbiekben megnyitásra kerülı
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat),
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
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4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzıdést, valamint
a kapcsolódó engedményezési szerzıdést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
3. Napirendi pont: Egyebek
a) Duna parti parkolási rend szabályozása a nyári fürdési szezon alatt
Pályi Gyula az új parkolási rend elsı tapasztalatainak megosztására kérte az érintetteket. Elmondta,
hogy a díj ÁFA-vonzata miatt pontosítani kell a korábbi határozatot, így ÁFÁ-val 600,- Ft a napi díj.
Herr Antal elmondta, hogy a hétvégén elsısorban nem helyiek érkeznek, egy-két panaszkodó volt.
Megfontolásra javasolta 16 óra után 300,- Ft díj bevezetését.
Gräff László a Vízi Sport Egyesület képviseletében szükségesnek tartja a terület felügyeletét ilyen
módon, mert káosz tud kialakulni. Az általuk kezelt területre behajtó gépjármővek részére kártyát
fognak kiadni.
Lırinc Miklós csak péntektıl vasárnapig tartja indokoltnak a díjfizetést, de a helyieknek kedvezményt
vagy mentességet biztosítana. A Hajó utca felıl a kerékpárúton történı parkolást meg kell akadályozni.
Fekete Péter a forgalomszervezésben szükséges további intézkedésként javasolta, hogy a kétirányú
forgalom biztosítása érdekében a Strand utca mindkét oldalán megállni tilos tábla kihelyezése szükséges
a Forgó Sörözı vonalában, ezzel a ki-, és behajtás megoldható biztonságosan. Ezen kívül a Forgó
étterem saját parkolója alatti földút mindkét oldalán is megállni tilos tábla kihelyezése indokolt, ezzel a
Vízi Sport Egyesület, ill. a Kemping területére történı behajtás is biztosítható. A Kempingbe, ill. az
Egyesülethez érkezık pedig kiadott engedély alapján, a rendszám parkolóır által történı ellenırzését
követıen a saját ill. kezelt területükön tudnak parkolni. Kérte továbbá, hogy a renitensek pótdíjazását
dolgozza ki a Hivatal.
Pályi Gyula hozzátette, hogy az elsıdleges cél a normális, biztonságos közlekedési rend kialakítása a
zsúfolt nyári idıszakban. A környéken 500 m-es körzetben bıven van parkolóhely, az itt élık
helyismerettel rendelkeznek. Természetesen az új rendhez hozzá kell szokni, ehhez még több idıre van
szükség. Kérte a helyi polgárokat, hogy legyenek ön-, és környezettudatosak annyira, hogy lehetıség
szerint ne gépjármővel érkezzenek.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
67/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Duna parti parkolási rend
szabályozása a nyári fürdési szezon alatt” tárgyú 56/2012. (V. 17.) önkormányzati határozatát (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat 1. pont utolsó mondata helyébe a következı szöveg lép:
„A parkolás díja 600,- Ft / nap.”
A Határozat 2. pontja helyébe a következı szöveg lép:
„Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Strand utca
mindkét oldalán a kétirányú forgalom biztosítása érdekében megállni és várakozni tilos táblát helyez
ki Kossuth L. úttól számítva 35 méter távolságban (Forgó Sörözı vonalában).
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Forgó Étterem parkolója alatt a
Vízisport Egyesület és a Kemping megközelítését szolgáló földút mindkét oldalán megállni tilos táblát helyez ki.”
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
68/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Duna parti parkolási rend
szabályozása a nyári fürdési szezon alatt” tárgyú 56/2012. (V. 17.) önkormányzati határozatát (a
továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat 1. pont utolsó mondata kiegészül a következı szöveggel:
„A parkolás díja 16:00 óra után 300,- Ft.”
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása (SZMSZ)
Dr. Németh József ismertette, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és mőködési
szabályzatában rögzíti a megkötött együttmőködési megállapodás szerinti mőködési feltételeket, a
megállapodás megkötését követı harminc napon belül. A két önkormányzat közötti együttmőködési
megállapodás aláírására 2012. május 15. napján került sor. Ez alapján módosítani kell az önkormányzat
szmsz-ét is. A nemzetiségi önkormányzat 2012. június 12-ei ülésén saját szmsz-ét kiegészítette a
szükséges rendelkezésekkel.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2012. (VII. 2.) önkormányzati
rendeletét a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: Egyebek
b) Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel együttmőködési megállapodás megkötése
Pályi Gyula elmondta, hogy a legutóbbi ülésen a Képviselı-testület jóváhagyta a tárgyi együttmőködési
megállapodást. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület ezt követıen egy kiegészített megállapodást
küldött az Önkormányzathoz, nevesítve benne a támogatási összegeket is, mivel a pályázatírójuk szerint
erre is szükség van. Emellett nevet is kellett, hogy változtassanak, mivel a "Cserebogár" napközinév
védett.
Dr. Németh József javasolta a megállapodás kiegészítését azzal, hogy „Szerzıdı Felek az 5-7. pontban
írt vállalások pontos tartalmáról és összegérıl évente az önkormányzati költségvetés ismeretében a
meghatározott kereteken belül külön megállapodást kötnek.”
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
69/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 63/2012. (VI.
4.) önkormányzati határozatát visszavonja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel (2000
Szentendre, Halász u. 1.) családi napközi mőködésének támogatása tárgyban kötendı
együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
c) A FAKULT Egyesülettel támogatási megállapodás megkötése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az Egyesület egy pályázat keretében
magánterületen lerakott zöldhulladék felszámolására nyert támogatást. A támogatási összeg 20 %-át a
kezelı csak az elszámolás elfogadásakor utalja, ennek megelılegezését kérte az Egyesület a munkát
elvégzı vállalkozó kifizetése miatt.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
70/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a FAKULT Egyesülettel (2023 Dunabogdány, Hegy
u. 7.) az IH2011/18 számú (Hulladéklerakók felszámolása) pályázati önrész megelılegezése
tárgyban kötendı támogatási megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
d) „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456” kerékpáros zarándoklat
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a rendezvény programját.
e) Téli közfoglalkoztatás igényfelmérés
Pályi Gyula ismertette a téli közfoglalkoztatás felmérés keretében benyújtott közfoglalkoztatási igényt.
Több területen is lenne szükség munkavégzésre, így az Önkormányzat József Attila utcai telephelyén
épület felújítás; belterületi és külterületi önkormányzati telekingatlanok mővelésre elıkészítése;
külterületi mezıgazdasági utak mentén rézsőtisztítás, cserjeirtás, gallyazás; továbbá önkormányzati
adminisztratív munkavégzés területén összesen 11 fı kiközvetítését igényeltük.
f) Szúnyoggyérítés
Pályi Gyula ismertette a kistérségi szinten bonyolított szúnyoggyérítés szakértıi állásfoglalását, mely
javasolja a szúnyogirtást. A szigeti települések is kérték azt.
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A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy Dunabogdány is kéri a szúnyoggyérítést 2012. július 4-5.
napján.
g) A 2012. július havi képviselı-testületi ülés idıpontja
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
71/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete „A Képviselı-testület 2012. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 2/2012. (I.11.) önkormányzati határozat mellékletét képezı
2012. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2012. július 2-ai rendes ülés napját 2012. július 16-ára
módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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