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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 23-án
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. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló a 2011. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felmondása, új
közbeszerzési eljárás indítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Pályi Gyula az elıterjesztés részletes ismertetésére megadta a szót Oláh Józsefnének.
Oláh Józsefné ismertette a 2011. évi önkormányzati bevételi és kiadási elıirányzat és teljesítés
fıszámait. A 2011. évi mőködés összességében zavartalan volt, 2011. évben az Önkormányzat teljesítni
tudta kötelezı feladatainak ellátását, de folyamatos odafigyelést igényelt a kiadások ütemezése a
bevételek alakulásához igazodva. A finanszírozás nehézségei érezhetıek voltak, sajnálatos módon az
adóbevételek az elızı évihez és a tervezett mértékhez képest is csökkentek, kiadási oldalon viszont a
szociális juttatások terén 20 %-os mértékő túllépés következett be.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét
Dunabogdány Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: Beszámoló a 2011. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Pályi Gyula elmondta, hogy kistérségi együttmőködés keretében történik a belsı ellenırzési feladatok
ellátása. A Társaság 2011. évben három területen tartott vizsgálatot, melynek során a belsı ellenır két
javaslatot fogalmazott meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
35/2012. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2011. évben a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. által végzett
belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társaság értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
3. Napirendi pont: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés
felmondása, új közbeszerzési eljárás indítása
Pályi Gyula ismertette a KVG Zrt. által megküldött felmondást, továbbá az érintett települések
polgármesterei és jegyzıi részvételével tartott egyeztetések eredményeképpen megfogalmazott
önkormányzati álláspontot, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal is alátámasztott. Ennek megfelelıen
kérte a határozati javaslatok elfogadását. A hulladékszállítást március közepe óta alvállalkozó
bevonásával látja el a közszolgáltató KVG Zrt., a vonatkozó jogszabályok szerint a felmondási idı hat
hónap, ettıl eltérni nem lehet, ez alatt el kell látnia a közszolgáltatást.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
36/2012. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri u. 16., a továbbiakban: Közszolgáltató), mint a
település közigazgatási területén keletkezı települési szilárd, szelektíven győjtött hulladék begyőjtését,
szállítását, valamint lomtalanítást végzı közszolgáltató 2012. április 5–én érkezett felmondását
tudomásul veszi az alábbi feltételekkel:
•
•

A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap (azaz hat hónap), mely alatt
Közszolgáltató továbbra is köteles szerzıdésszerően teljesíteni.
A közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését nem támogatja.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közszolgáltatót e döntésrıl értesítse.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Zrt. értesítésére: azonnal
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37/2012. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a település
közigazgatási területén keletkezı települési szilárd, szelektíven győjtött, illetve veszélyes hulladék
begyőjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, valamint lomtalanításra közösségi, nyílt közbeszerzési
eljárás megindítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
•
•

Ajánlatkérık: Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu
és Visegrád települések közösen.
A közszolgáltatási szerzıdés idıtartama: 10 év.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körő
lebonyolítására a legkedvezıbb ajánlattevıvel 650.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 825.500 Ft összegben
megbízza a dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (dr. Nedwed Mária ügyvéd, 1054, Budapest, Vadász u. 32.
I. em. 3.).
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Egyebek
a) Dunakanyari Közbiztonsági Koordinációs Bizottságban való részvétel
Fekete Péter ismertette a kezdeményezést, a nyári idıszakra az idegenforgalom frekventált területein
hoznák létre ezt a koordináló testületet az érintett települések közremőködésével, azzal a céllal, hogy a
közterületek rendjét, a lakosság és a turisták biztonságérzetét a fokozott jelenléttel erısíteni tudják.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
38/2012. (IV. 23.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a
Dunakanyari Közbiztonsági Koordinációs Bizottsághoz, egyetért a Bizottság létrehozásával, és részt
vesz annak munkájában.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bizottság létrehozására irányuló Együttmőködési
megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselı-testület Dunabogdány község részérıl Fekete Péter alpolgármestert jelöli
kapcsolattartónak.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
b) Védvonal felmérés
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Szentendrei Polgári Védelmi Kirendeltségtıl érkezett, az ár- és
belvízvédelmi fejlesztésekre vonatkozó felmérésre küldött táblázatokat. Dunabogdány esetében két
feljesztési igény van: a nyári gát megerısítése, magasítása az ipari és mezıgazdasági területek bevédése
céljából, valamint mobil védıgát kiépítése a belterületi szakaszon.
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c) Családi napközi pályázat
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Széchenyi Programiroda munkatársától érkezett családi napközi
létrehozására irányuló pályázati lehetıséget, kérte, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság tárgyaljon róla, igényfelmérésre lenne szükség.
d) KDVIZIG területhasználati engedély
Pályi Gyula kiosztotta a KDVIZIG hozzájárulását.
A Képviselı-testület nem támogatja a területhasználatot, a Duna parton rendet szeretne, az
Önkormányzat által kezelt területen és szabályok szerint lenne lehetıség a part igénybevételére a
kérelmezınek. A Képviselı-testület az érintett lakókat értesíti és véleményüket kikéri.
e) Lomtalanítás és elektronikai hulladékgyőjtés
A lomtalanítás 2011. május 7-én hétfın lesz, elıtte május 5-én elektronikai hulladékgyőjtést is tartanak a
szokott helyen a Hajó utca végén.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 19:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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