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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 12-én
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 sürgısséggel napirendre tőzni a Dunabogdány 2274/3 hrsz.-ú
ingatlan belterületbe csatolás kezdeményezése tárgyú napirendet. Jelezte továbbá, hogy a 3. napirend
nem igényel zárt ülési tárgyalást.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Dunabogdány Bergmann tó és Stampok szabadidıpark településrendezési koncepciója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Windt Gábor rehabilitációs központ kialakítással kapcsolatos kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Helyi esélyegyenlıségi program jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Óvodavezetı helyettesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Helyi piac kialakítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. A képviselı-testületi ülés helyének és idejének honlapon történı közzétételével kapcsolatos
törvényességi felhívás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Dunabogdány 2372, 2389, 2406 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Beszámoló a pályázatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Pénzügyi bizottság munkaterve
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Dunabogdány 2274/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolás kezdeményezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összetételének módosítása
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatása
Pályi Gyula köszöntötte Csatordai Katalin fıszerkesztıt. Az elfogadott költségvetési rendelet
ismeretében újra kérte az újság támogatását, évi 150.000,- Ft összeggel, melynek fedezete az általános
tartalék keret. Ez az összeg hozzávetılegesen egy havi nyomdaköltség összege.
Csatordai Katalin beszámolt az elızı évi együttmőködési megállapodásról, minden számban szerepelt
a község, bemutatta ezeket a számokat. A lap összekapcsolja a települést a Dunakanyar többi
településével, közéleti-kulturális információkat közöl. Kérte a Képviselı-testületet, hogy a szőkös
gazdálkodás ellenére is fontolja meg a lap támogatását, sajnos az önkormányzatok támogatása nélkül
számított bevételbıl nem tudják az újságot megjelentetni.
Fehérvári Anna megismételte a költségvetési vitában elmondott hozzászólását, miszerint a szőkös
anyagi helyzet miatt nemcsak ezt, hanem más kérést, támogatható célt is el kellett hagyni.
Liebhardt András módosító javaslatot fogalmazott meg, 50.000,- Ft / év összegő támogatást javasolt.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
19/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szólabda Stúdió
(1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) mint a Pilis Dunakanyari Hírmondó kiadója részére a Pilis
Dunakanyari Hírmondó megjelentetési költségeihez 50.000,- Ft /év támogatást nyújt, melynek
fedezete a 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora. A Képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a kiadóval kötendı együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás aláírására: a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: Dunabogdány Bergmann tó és Stampok szabadidıpark településrendezési
koncepciója
Pályi Gyula köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott és megjelent személyeket, majd átadta a szót
dr. Gajdos István tervezınek.
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Dr. Gajdos István ismertette az elıkészített anyagot. A szabályozási terv módosítási javaslat azzal a
céllal készült, hogy a tulajdonosi szándékok és elképzelések meg tudjanak valósulni, erre tekintettel a
javaslat a csatlakozó területek egy részén is engedi a beépítést. Elmondta, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósággal 2012. március 20-án lesz a területen helyszíni bejárás, az Igazgatóság ezt követıen
alkot majd véleményt.
Vincze Attila tájtervezı a részleteket ismertetve elmondta, hogy a Stampok terület a javaslat szerint
beépítésre szánt különleges (Kü) terület lenne, az építési lehetıség a belsı részre korlátozódik a
különleges területi korlátokra figyelemmel. A meglévı tüzép-telep jelenleg major (G-M) övezet, ez a
javaslat szerint gazdasági, kereskedelmi (Gksz) övezetbe sorolódna, ami a jelenlegi terület-felhasználást
nem érinti, viszont így meg lehet akadályozni a túlzott környezetterhelést, amit a szomszédos terület
fejlesztése indokol. Úgy vélte, hogy a lefektetett fejlesztési anyag a Natura 2000 védelemmel
összeegyeztethetı, ezért is bízik abban, hogy a március 20-ai helyszíni bejárás elég lesz a Nemzeti Park
Igazgatóságnak, és további megfigyelésre nem kerül sor remélhetıleg. A Bergmann tó körüli
területrészbıl a pataktól, ill. a tótól délre esı erdı turisztikai erdı rendeletetéső lenne, ahol játszótér,
esıbeálló, tanösvény és ehhez hasonló építmények elhelyezése lehetséges, a másik oldalon az erdı
véderdı maradna. Ezeken épület nem helyezhetı el. Ugyanakkor a védelmi erdı mögött van egy olyan
sáv, ami most is kivett, ez beépítésre nem szánt különleges övezetbe sorolódna, ahol kb. 250 m2 mérető
épület elhelyezhetı a mesterséges tó menti sávban. Ezt építési helyként jelöli is a javaslat. A fejlesztési
cél teljes körő megvalósítása érdekében a kapcsolódó mezıgazdasági területen kialakítható egy tömb,
ami Má-2 övezetbıl Má-4 övezetbe, ill. annak egy változatába kerülne az elıterjesztett javaslat szerint.
Ezzel teljesülhet a fejlesztési igény itt is, falusi turizmus, farmgazdaság ezen a részen, továbbá a tó körül
horgász-turizmus.
Gubán Sándor települési fıépítész hozzátette, hogy a Képviselı-testületnek arról kell határoznia, hogy
az elıterjesztett anyagot egyeztetésre alkalmasnak tartja, és véleményezésre megküldi a részt vevı
hatóságok, szervek részére.
A Képviselı-testület 2012. március 16-án helyszíni bejárást tart a területen, majd az érintettek
véleményének megismerése után hoz határozatot, figyelemmel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
március 20-ai bejárására is.
3. Napirendi pont: Windt Gábor rehabilitációs központ kialakítással kapcsolatos kérelme
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a legutóbbi ülés óta a Windt Gáborral és
munkatársaival történt egyeztetésen a kérdéses terület pontosításra került, a hrsz. szerinti felsorolás és a
térképi bemutatás is elkészült, ez lenne a projekt tárgya. Az egyeztetésen Windt Gábort tájékoztattuk
arról a folyamatról, amelynek a lefolytatása szükséges. Elıször is a településfejlesztési koncepció
ellenırzése szükséges, majd településrendezési szerzıdést kell kötni a kérelmezınek az
Önkormányzattal a településrendezési eszközök módosítására, a kérelmezı kockázatára és
költségviselése mellett, ennek eredménye a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása,
végül, ha van lehetıség és szükséges is, kerülhet sor belterületbe vonásra.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
20/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen határozat elválaszthatatlan
részét képezı mellékletben (térkép és kimutatás) felsorolt Dunabogdány külterületén található
ingatlanokra tervezett rehabilitációs központ megvalósulását támogatja, a település fejlıdése
szempontjából a kezdeményezést elıremutatónak tartja. Az erre a célra szükséges
településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, szerkezeti terv, helyi építési szabályzat
és szabályozási terv) módosításához, a településrendezési eszközök módosítása után a projekthez
szükséges és lehetséges belterületbe vonások kezdeményezéséhez elvi hozzájárulását adja.
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A folyamat megvalósításához ütemezett településrendezési szerzıdés megkötése és
településfejlesztési hozzájárulás megfizetése szükséges Windt Gábor kérelmezı és Dunabogdány
Község Önkormányzata között. Kérelmezınek kell teljes körően viselnie minden
településrendezési eszköz módosítási költséget, továbbá a beruházáshoz kapcsolódó felmerülı
kiadásokat.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: azonnal
4. Napirendi pont: Helyi esélyegyenlıségi program jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette az elkészült anyagokat, a települési esélyegyenlıségi tervet, a közoktatási
esélyegyenlıségi tervet, és a foglalkoztatási esélyegyenlıségi tervet. Az elızetesen megküldött terveket
az érintett intézmények is áttekintették, ezek alapján néhány módosítást és pontosítást kértünk a készítı
társaságtól.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
21/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
község Települési Esélyegyenlıségi Programját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula
Határidı: azonnal
22/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
község Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula
Határidı: azonnal
23/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
község Foglalkoztatási Esélyegyenlıségi Tervét elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula
Határidı: azonnal
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 7. napirendi pont tárgyalását vegyék elıre, melyet
ügyrendi szavazással a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadott.
5. Napirendi pont: Óvodavezetı helyettesítése
Gräff Albertné bejelentette személyes érintettségét, amelyet követıen a Képviselı-testület 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot:
5

24/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Óvodavezetı helyettesítése tárgyú
napirend során Gräff Albertné képviselıt a döntéshozatalból kizárja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, Kammerer Istvánné óvodavezetı 2012. augusztus 31. napjával
nyugdíjba vonul, ezért kérte közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetését. A
kötelezı mentesítési idı, valamint a tárgyévi idıszakos szabadság kiadása figyelembe vételével az
óvodavezetı asszony utolsó munkában töltött napja március 14-e. Javasolja Gräff Albertné megbízását
az Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, a vezetıi pályázat elbírálásáig terjedı idıre.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
25/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten intézmény óvodavezetıi feladatainak ellátásával, 2012. március 19-tıl az
óvodavezetıi státusz betöltésére kiírt pályázat elbírálásáig, illetve a státusz betöltéséig, Gräff
Albertnét óvodavezetı-helyettest bízza meg. Illetményét 2012. május 1. napjától (az óvodavezetı
munkavégzés alóli mentesítésének ideje alatt) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján bruttó 331.500,- Ft-ban állapítja meg. Ebbıl:
a Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény
181.475,- Ft
további szakképesítés elismerésével összefüggı
9.074,- Ft
illetménynövekedés
garantált illetmény összesen
190.549,- Ft
összesen kerekítve
190.500,- Ft
munkáltatói döntésen alapuló illetmény
18.000,- Ft
vezetıi pótlék
20.000,- Ft
nemzetiségi pótlék
8.000,- Ft
helyettesítési díj
95.000,- Ft
Járandóságok összesen
331.500,- Ft
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megbízott óvodavezetı értesítésére: azonnal
A Képviselı-testület ezúton is köszönetét fejezi ki Kammerer Istvánné óvodavezetı asszonynak a
felnövekvı generációk német hagyományok mentén történı színvonalas óvodai nevelése, valamint az
óvoda nevelési programjának kialakítása területén kifejtett több évtizedes áldozatos munkájáért, amelyet
a dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában végzett 1973 óta óvónıként, majd 1995-tıl az óvoda
vezetıjeként, továbbá jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kíván.
6. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Február 22-én megtörtént a körzeti erdıtervezés lakossági egyeztetı tárgyalása Gödöllın,
Dunabogdányból is jelentek meg erdıtulajdonosok.
Ugyancsak február 22-én DPÖTKT kistérségi társulási ülés volt. Elfogadtuk a 2011. évi költségvetés
módosítását, illetve jóváhagytuk a 2012. évi költségvetést, ami 366,- mFt, a 2011-es 457,- mFt-tal
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szemben. A tagönkormányzati tagdíj a felére, 500,- Ft/fı összegre csökkent. Pomáz, Csobánka,
Pilisszentlászló kilépett a közös e-önkormányzati rendszerbıl. Az együttmőködés jelenlegi formájában
2012. december 31-én lezárul, addig is a lecsökkentett létszámú kistérségi iroda elvégzi a közösen
ellátott feladatokat (közoktatási normatívák, mozgókönyvtár, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Kistérségi Szociális Intézmény).
Február 23-án megérkezett Leutenbachból a településünknek ajándékozott tőzoltóautó. Ennek
állomáshelye véglegesen a Tahiba tervezett tőzoltóırs lesz. A tőzoltóautót megérkezése után átadtuk a
szentendrei tőzoltóknak, jelenleg ık biztosítják a szakszerő állagmegóvását és intézik a vizsgáztatását.
Áprilisban egy fél ırssel, 4 fıvel bıvül a szentendrei tőzoltólétszám, ık már a Tahiban mőködı
személyzethez tartoznak.
Február 27-én taggyőlést tartott a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás. Elfogadtuk a 2011. évi
beszámolót, ezt követıen pedig a 2012. évi költségvetést 807,- mFt összeggel. Ebbıl 803,- mFt a
hulladéklerakó rekultivációs program, amiben Dunabogdány nem érintett, a hulladékgazdálkodási
programban érdemi továbblépés az új hulladékgazdálkodási törvény megjelenése után várható. A
társulás új elnököt választott Marx Ernı, Tarján község polgármestere személyében. A közbeszerzési
törvény megváltozása miatt módosítani kellett a társulás közbeszerzési szabályzatát is.
Március 1-én Leányfalun ülést tartott a tőzoltóırs megépítésére létrehozott Dunakanyar
Önkormányzati Társulás. Elfogadtuk a 2012. évi költségvetést 5 mFt összeggel, amibıl az elıkészítı és
tervezési munkákat kell finanszírozni. Elfogadtuk az építkezéshez szükséges hitelfelvétel közbeszerzési
felhívását, folyamatban van a hitelfelvételhez szükséges kormányzati jóváhagyás megszerzése.
Egy informatív találkozót tartottak a kistérségi polgármesterek Szigetmonostoron március 2-án. A
kistérségi együttmőködés 2013. január 1-tıl a jelenlegi formájában megszőnik. Úgy kell a kistérségnek
2012-ben mőködnie, hogy a jelenlegi idıszak korrektül lezárható legyen. Új kistérségi együttmőködés
lehetséges lesz, de nem kötelezı. Egyetértettek a polgármesterek abban, hogy meg lehet találni azokat a
közös pontokat, feladatokat, amelyek célszerően egy új járási szintő együttmőködést igényelhetnek. A
Szentendrei sziget négy önkormányzata egy mikrotérségi együttmőködést is kialakítana, kérik
Leányfalut, Dunabogdányt és Visegrádot, hogy ık is csatlakozzanak. Ez a mikrotérségi együttmőködés
nem zavarná a járási szintő együttmőködést, hatékonyabbá teheti azt.
A Képviselı-testület kérésének megfelelıen tárgyaltunk Visegrádon az Atlantis Kft.-vel a
tulajdonunkban levı kikötıponton hasznosításáról. A cég vásárlási ajánlatot fog tenni.
A DB-1 vízbázisvédelmi figyelıkút kezeléséhez szükséges szolgalmi jogi megállapodást a képviselıtestületi határozat alapján megkötöttük.
Problémák várhatók a kommunális szemét begyőjtésben. Az ezt végzı KVG Zrt. veszteségesség miatt
ki akar vonulni többek között a Dunakanyarból is. Kötelezı közszolgáltatásról szóló, közbeszerzési
eljáráson megnyert szerzıdést szeretnének felbontani. Erre csak akkor kerülhet sor, ha új közbeszerzési
eljárás után belép a helyükre az új közszolgáltató. A probléma Kisoroszit, Tahitótfalut, Pócsmegyert,
Leányfalut, Visegrádot és Dunabogdányt egyszerre érinti, ezért egyeztetett módon tárgyalunk a céggel
és célszerő lenne az új közbeszerzési eljárást is közösen lebonyolítani.
7. Napirendi pont: 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
26/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § alapján jóváhagyja „Dunabogdány Község Önkormányzata 2012. évi
közbeszerzési tervét” a határozat mellékletét képezı tartalommal. A Képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetésérıl a község honlapján.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
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8. Napirendi pont: Helyi piac kialakítása
Pályi Gyula kiosztott egy tájékoztatót a helyi termelıi piac kialakítás jogi szabályozási és kialakítási
szabályairól, egyúttal felkérte a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
különbözı felmerülı részletek ügyében a kérdést tárgyalja meg, így a pontos hely, a termékek köre, az
idıpont, a termelık meghatározása és felkeresése stb.
Fekete Péter 20:40 órakor távozott az ülésrıl, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
9. Napirendi pont: A képviselı-testületi ülés helyének és idejének honlapon történı közzétételével
kapcsolatos törvényességi felhívás
Dr. Németh József ismertette a törvényességi felhívást.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
25/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja által XIV-B-030/00422-1/2012. számon a képviselı-testületi ülés helyének és
idejének internetes honlapon történı közzétételével és archívumban tartásával kapcsolatban tett
törvényességi felhívását tudomásul veszi;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2012. március 20.
10. Napirendi pont: Dunabogdány 2372, 2389, 2406 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
28/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat és Dr. Hidas András (2023
Dunabogdány, Rigó u. 6.) között a Dunabogdány 2372, 2389, 2406 hrsz. ingatlanok telekalakítása
tárgyban kötendı megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás aláírására: a döntést követı 8 napon belül
11. Napirendi pont: Beszámoló a pályázatokról
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet az idén várható pályázatokról, a Mővelıdési Ház nyári
rendezvényeire az NKA által kiírt pályázat készül, azt az intézmény nyújtja be még márciusban.
Emellett két új pályázat ügyében folyik egyeztetés. Az egyik óvodafejlesztés tárgyú, itt uniós forrásból
100 %-os finanszírozás mellett különbözı képzések, tanfolyamok valósulhatnak meg, valamint a
pályázat keretében lehetıség nyílna az új épület mögötti udvar fejlesztésére is. A másik egy képzési és

8

foglalkoztatási pályázat, ahol a Figyelj Rám Egyesülettel lenne lehetıség a pályázatra, munkanélküliek
képzésére és a képzéshez kapcsolódóan a településen építési munkák végzésére.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
29/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az aktuális
pályázatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont: Pénzügyi bizottság munkaterve
Fehérvári Anna ismertette a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
munkatervét, a munkatervben meghatározott üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a munkájukra.
13. Napirendi pont: Dunabogdány 2274/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolás kezdeményezése
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
30/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
zártkert 2274/3 hrsz.-ú, természetben 2023 Dunabogdány, Kıkereszt dőlı 54. szám alatt
található kivett lakóház udvar, szılı, gyümölcsös mővelési ágú ingatlan végleges más célú
hasznosítását és belterületbe vonását kezdeményezi az alábbi indokok alapján és
területfelhasználási céllal:
- az ingatlanon és környezetében nem folytatnak árutermelı mezıgazdasági tevékenységet, az
mezıgazdasági céllal nem hasznosított;
- az ingatlan és környezete közmővesített és részben beépített;
- a terület az Önkormányzat szándékai szerint – melyet a Szabályozási Tervben (HÉSZ)
rendeletben (7/2005. (VI.14.) önk. sz. rendelet) is meghatározott – Lke-5 övezetbe sorolt,
beépítésre szánt kertvárosias lakóterület, mely laza beépítéső, kertes lakóépültek elhelyezésére
szolgál, ennél fogva a végleges más célú hasznosítás és belterületbe vonás a település hatályos
Szabályozási Tervének megvalósulását szolgálja;
- a földrészlet talaja átlagosnál gyengébb minıségő.
Az ingatlanra a belterületbe vonást követıen a településszerkezeti tervben, és a 7/2005. (VI.14.)
önk. sz. rendeletben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott Lke-5 jelő övezet elıírásait kell
alkalmazni
2. Az Önkormányzat az 1. pontban körülírt ingatlant a településszerkezeti tervben meghatározott
célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez.
3. A Képviselı-testület a 133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján úgy dönt, hogy a
belterületbe vonás költségei a kérelmezıt terhelik.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
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14. Napirendi pont: Egyebek
a) Villamos energia ajánlat
Pályi Gyula ismertette az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 2013. évi villamos energia vásárlás
tárgyában tett ajánlatát, mely a közvilágításra és az intézményi fogyasztási helyekre érkezett. A várható
fogyasztás és a szerzıdött mennyiség alapján számolt díj az idei évihez képest 1,9 %-os növekedést
mutat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
31/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt. 2013. évi villamos energia vásárlás tárgyban tett ajánlatát,
egyúttal jóváhagyja – a határozat mellékletét képezı tartalommal – az Önkormányzat és az MVM
Partner Energiakereskedelmi Zrt. között a 2013. évre kötendı villamos energia kereskedelmi
szerzıdést.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdéskötésre: a döntést követı 8 napon belül
b) Talajterhelési díj emelése
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette talajterhelési díj központi emelése miatt a jegyzı által kiküldött
tájékoztatót.
c) Településüzemeltetéssel kapcsolatos kérdések
Liebhardt András egyrészt a községnek ajándékozott seprıgép üzembe állítása iránt érdeklıdött,
másrészt a téli síkosság mentesítéskor kiszórt zúzalék összesöprését kérte.
Pályi Gyula válaszában elmondta, hogy a seprıgépet 2012. március 19-tıl elıször a kerékpárúton
fogják használni, majd a tapasztalatok ismeretében más területen is. A zúzalék összeseprése már
megkezdıdött, ahol szükséges, ott az út melletti padkát töltik fel vele.
A Képviselı-testület lakossági felhívást tesz közzé a Danubia Tv-ben és plakátokon, szórólapokon,
melyben kéri az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlanuk elıtti szakaszon gondoskodjanak a
téli síkosság mentesítéshez kiszórt zúzalék összesöprésérıl, melyet az Önkormányzat elszállít, 2012.
március 31-én, a már korábban meghirdetett falutakarítási nap keretében.
15. Napirendi pont: A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összetételének módosítása
A 15. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:30 órakor bezárta.
K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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