Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J EGYZ İKÖNYV
D U NA B O GD ÁN Y K Ö Z S É G Ö N K O RM ÁN YZ AT A
K É PV I S E L İ - TE S TÜL E TÉ NE K
201 2 . Á P RI L I S 2 - Á N M E G T A RT O T T ÜL É S É Rİ L

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 2-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné 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, javasolta sürgısséggel napirendre tőzni a fıépítész kérésére az
Állásfoglalás fıépítészi véleményhez tárgyú napirendet, bejelentette továbbá, hogy a meghívó szerinti 4.
napirendi pont zárt ülésen tárgyalandó. A meghívó szerinti 2. napirendi pontot visszavonta, tekintettel
arra, hogy a tőzoltó parancsnok riasztás miatt nem tud megjelenni. A napirendek tárgyalási sorrendjére a
következı javaslatot tette: a meghívó szerinti 1. napirendet követıen az Iskolai étkezı építése tárgyú
napirendet kérte tárgyalni, majd 18 órakor az Állásfoglalás fıépítészi véleményhez tárgyú napirendet.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Lakossági kezdeményezés az Árpád tér rendbe tételére
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Iskolai étkezı építése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Állásfoglalás fıépítészi véleményhez
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Zöldség és gyümölcspiac megnyitása Dunabogdányban
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. 2012. évi helyi adóbevételek áttekintése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Láng Endre telekalakítási és területhasználati kérelme
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A 2012-ben rendelkezésre álló beruházási hitelkeret felhasználása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. 2012. évi strand üzemeltetés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Szentendrei Rendırkapitányság kapitányságvezetıi beosztásba kinevezés véleményezése
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összetételének módosítása
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Lakossági kezdeményezés az Árpád tér rendbe tételére
Pályi Gyula felkérte a megjelent Arany J. utcai lakókat, hogy kezdeményezésüket ismertessék.
Kiss Elvíra és Kiss Miklós elmondták, hogy a kerékpárútÁrpád tér melletti szakaszának rendbe tételét
szeretnék elvégezni. Ezt a részt kerékpárútként és egyidejőleg útként is használják, a környezı
telephelyekrıl kijáró és szennyezı jármővek után nem takarítanak, ezért földdel és sóderral szennyezett.
Saját munkával, majd pedig takarítással és növényápolással mőködnének közre, valamint kérik ehhez az
Önkormányzat intézkedését is.
Pályi Gyula megköszönte a kezdeményezést, az Önkormányzat nevében aktív támogatásáról
biztosította, javasolta április 12-14 közötti egyeztetett idıpontban a takarítás és rendbetétel
megszervezését, bevonva a környéken mőködı vállalkozást is.
2. Napirendi pont: Iskolai étkezı építése
Pályi Gyula ismertette az iskolai étkezı építés kivitelezés kapcsán megkötött szerzıdésekbıl
megvalósult részeket és azok költségeit. Az építészeti munkák közül megtörtént az I-II. ütem
kivitelezése, az épületgépészeti munkák közül a terveztetés, továbbá a víz-, csatorna-, főtés vezetékei
szerelése és a fıberendezések beszerzése, illetıleg a járulékos (étkezı kialakítást megelızı) munkák
keretében a szükséges áthelyezések miatti villamos munkák, informatikai munkák, és a hangszerraktárba
polcok beszerzése is megtörtént. 2011-ben kifizetett összeg összesen 9 M Ft volt. Részletesen
ismertette a hátralévı munkákat és azok várható költségeit. A villamos munkák kivételével ajánlati
illetve szerzıdéses árral rendelkezünk. A 2012. évi költségvetésben 4 M Ft szerepel, ebbıl már lekötésre
került 1,8 M Ft, ezen felül a villamos tervezés, szerelés, továbbá a szellızırendszerhez kapcsolódó
építési és szerelési munkák elvégzése kimeríti ezt a keretet.
Spáthné Faragó Éva hozzátette, hogy a külsı útkialakítást az eredeti formájában elvetettük korábban,
a megközelítés biztosított.
A Képviselı-testület a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.
Spáthné Faragó Éva tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy megtörtént a leendı elsısök
beiratkozása, összesen 34 gyermek iratkozott be, így – a terveknek megfelelıen – két elsıs osztály fog
indulni. Sokan igényeltek közülük napközis ellátást is, a szükséges tanító létszám-igényt elı fogja
terjeszteni.
Heim Ferenc 17:45 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
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3. Napirendi pont: Állásfoglalás fıépítészi véleményhez
Gubán Sándor települési fıépítész két alternatív kérelem kapcsán ismertette a Képviselı-testület
tagjainak, hogy a helyi értékvédelmi övezetben elhelyezkedı, de egyedileg nem védett épületen
megújuló energiaforrások elhelyezése fıszabály szerint bejelentés köteles építési tevékenység. A Helyi
építési szabályzat ebbıl a szempontból is felülvizsgálatra szorul, hiszen két szempont találkozik
egymással, a megújuló energia felhasználás is fontos és támogatandó érdek, de a falukép védelme is
elsıdleges kell, hogy maradjon. éppen ezért, a helyi szabályozás hiánya miatt kéri a Képviselı-testület
állásfoglalását.
Heim Ferenc a várható zajhatás miatti szomszédjogi és birtokvédelmi problémák miatt a szélkerék
telepítését nem javasolja, míg a napelem elhelyezését elsısorban nem az utcafronti tetızeten tudja
támogatni, akár nagyobb felületen is.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
32/2012. (IV. 2.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi értékvédelmi területen
történı megújuló energia felhasználás körében a napelemes megoldás építészeti kivitelezését
tartja támogathatónak, a tervezésre és engedélyeztetésre vonatkozó jogszabályok betartásával, a
szélgenerátorok telepítését a várható zajhatás és a sőrő beépítettség miatt nem javasolja.
2. A Képviselı-testület felkéri a fıépítészt, hogy
- a konzultációs eljárás során az 1. pontban írtak figyelembe vételével járjon el,
- a helyi építési szabályzat módosítását, kiegészítését készítse elı a megújuló
energiaforrások alkalmazása körében.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Gubán Sándor települési fıépítész
Határidı: a fıépítész értesítésére: azonnal
a helyi építési szabályzat módosítására: 2012. szeptember 30.
4. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Ezúton fejezzük ki köszönetünket az Általános Iskola és Zeneiskola tanárainak, tanulóinak a március
15-i községi megemlékezésen elıadott mősorért.
Március 16-án megtartottuk a tervezett képviselı-testületi bejárást a Stampok településrendezési
szerzıdéssel érintett Kalicsa patak völgyi területeken, illetve a Bogonhát lakópark mögötti
mezıgazdasági területen.
Március 18-án délelıtt Vácz Gyula dunabogdányi lakos, szoborkészíttetı, meghívására a polgármester,
képviselık és több dunabogdányi polgár jelenlétével részt vettünk a mártírhalált halt Bauer Sándor
Budapest VIII. kerületi szoboravatásán.
Március 19-én és 22-én kormányhivatali észrevételezés alapján újratárgyaltuk a DÖT 2012-es társulási
költségvetését, rendeztük a tőzoltóırs építéséhez szükséges hitelfelvétel bejelentéséhez és a kormány
jóváhagyásához megadott észrevételeket.
Március 20-án Budapesten egyeztetés volt a természetvédelmi hatóságnál a dunabogdányi vízmőkutak
körüli védıterület engedélyeztetésérıl, a hatósági határozat 4-6 héten belül várható.
Március 27-én a polgármester részt vett a Pest megyei polgármestereknek a Megyeházára összehívott
katasztrófavédelmi felkészítésén, ahol áttekintették az új jogszabályok szerint a polgári védelemmel, a
katasztrófa védelemmel, ezen belül a tőzoltóság új területi szervezésével kapcsolatos kérdéseket. Április
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1-tıl Szentendrén egy új fél raj létszámú tőzoltóırs kezdi meg tevékenységét, ık a Tahiban
létrehozandó tőzoltóırs személyzete lesznek.
Az önkormányzati intézményekben elvégeztettük a tőzoltó palackok ellenırzését, karbantartását. Április
3-án az intézmények vezetıinek külön munkavédelmi és tőzvédelmi oktatást tartunk az új jogszabályok
által támasztott követelményekrıl.
A 2011. évi költségvetési beszámoló jóváhagyására április 23-án rendkívüli képviselı-testületi ülést
tartunk.
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 7. napirendi pont tárgyalását vegyék elıre, melyet
ügyrendi szavazással a Képviselı-testület 6igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadott.
5. Napirendi pont: Láng Endre telekalakítási és területhasználati kérelme
Pályi Gyula ismertette a két beadott kérelmet. Elmondta, hogy Fehérvári Anna képviselıvel bejárták a
helyszínt, ez alapján a gyalogút megmaradása indokolt, arra kellene megoldást találni, hogy a gyalogút
megmaradjon, de a 240 hrsz.-ú ingatlan közvetlen megközelítése is biztosítható legyen. Ez a gyalogút
238/2 hrsz.-ú ingatlan határán haladhatna, így áthidalható lenne a probléma. Jelezte továbbá, hogy
2012. április 12-én a Körzeti Földhivatal helyszíni szemlét tart a terület térképi ábrázolásának és
nyilvántartási adatainak felülvizsgálatával kapcsolatban, ennek eredményét javasolta megvárni, majd
annak ismeretében április 23-án 16 órakor a Képviselı-testület is helyszíni bejárást tart a gyalogút és az
árok nyilvántartású ingatlanok, illetve a területrész megközelíthetısége kérdésében.
6. Napirendi pont: Zöldség és gyümölcspiac megnyitása Dunabogdányban
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Hajó utca végén a Pékség alatti terület alkalmas
lenne a piac elindítására, a szükséges ivóvíz-vételi lehetıség és a szennyvíz csatlakozás közel
rendelkezésre áll. KÖVIZIG területrıl van szó, az együttmőködésünk keretében hozzájárulásukat kell
kérni. Kiosztotta a helyi termelıi piac üzemeltetéséhez szükséges bejelentésrıl szóló jogszabályt,
egyszerősödött az eljárás. Zöldség, gyümölcs, virág árusítására lenne lehetıség, esetleg megfontolható
korlátozott körben mozgóárus pl. tejtermék árusítására. A nyitva tartást heti két alkalommal javasolja,
szerdán és szombaton.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
25/2012. (III. 12.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hajó utca
végén a kerékpárút mellett kijelölt területen helyi termelıi piacot kíván létesíteni, a helyi
mezıgazdasági termelés újraindítása és ösztönzése céljából. A piacon zöldség, gyümölcs, virág
árusítása lehetséges, nyitva tartási ideje heti két alkalommal, szerdán és szombaton 6 és 12 óra
között.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot a megkötött Együttmőködési megállapodás
keretében a piacnyitásról tájékoztassa és hozzájárulását kérje.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy az árusítható termékek pontos körére és az üzemeltetés részleteire készítsen
elı javaslatot, egyidejőleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi termelıi piac
üzemeltetéséhez szükséges hatósági bejelentés ügyében eljárjon.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a KÖVIZIG tájékoztatására: a döntést követı 15 napon belül
a 3. pont esetében 2012. április 30.
7 Napirendi pont: 2012. évi helyi adóbevételek áttekintése
Pályi Gyula ismertette a 2012. évi helyi adóbevételek alakulását. a mai napig összesen 34,2 M Ft folyt
be az Önkormányzathoz. Sajnálattal állapította meg, hogy a tervezetthez képest van elmaradás. Jelentıs
elmaradás figyelhetı meg a gépjármőadóban, de az eddig befolyt helyi iparőzési adóbevétel sem
megnyugtató, bár itt május 15-ei fizetési határidı is van. A gépjármőadó fizetés körében felszólítások
kerülnek kiküldésre.
8. Napirendi pont: A 2012-ben rendelkezésre álló beruházási hitelkeret felhasználása
Pályi Gyula kiosztotta költségvetési rendelet vonatkozó mellékletét. Vízi közmővek felújítására 5,5
MFt összegő kerete van az Önkormányzatnak, a csápos kúttól a Szent Fábián és Sebestyén kápolnáig
kellene munkát végezni, ennek költségét és a pontos költségek ismeretében elvégezhetı munkák körét a
DMRV Zrt.-vel egyeztetni kell. Az iskolai étkezı felújításra 3,4 MFt van még, errıl részletesen
tárgyaltak a 2. napirendben. Utak felújítása címén maradt 223 eFt, az Erzsébet királyné úti csapadékvíz
elvezetés tervezésére felhasználható.
9. Napirendi pont: 2012. évi strand üzemeltetés
Pályi Gyula ismertette a meglévı bérleti szerzıdéseket. A Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület
kérelmet adott be, melyben kisebb területet bérelnének a jövıben, alacsonyabb bérleti díj fizetés mellett.
A bérleti díjak elsı részletének számlázása még nem történt meg, április hónapban történik a számlázás.
A fürdıhely kijelölés ügyében megkereséssel éltünk az ÁNTSZ felé, június 1. és szeptember 16. közötti
idıszakra.
Gräff Albertné felhívta a figyelmet arra, hogy tudomása szerint a Szentendrei-Duna ágon megtiltották a
vízisí és egyéb vízi eszköz-vontatás lehetıségét.
Liebhardt András a zsúfolt nyári napokon gondot okozó, sokszor tarthatatlan parkolási helyzetre
megoldás kidolgozását kérte.
Pályi Gyula felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a parkolás
kérdésében a konkrét megoldási javaslatokról tárgyaljon.
Gräff Albertné a turistaszezonban forgalom-szervezési célból parkolási díjfizetés bevezetésének
megfontolását javasolta.
10. Napirendi pont: Egyebek
a) Zeneiskola hangszerállománya
Pályi Gyula kiosztotta a leltár szerinti hangszerlistát, hozzátette, hogy a köznevelés területén várható
átszervezések során is alapvetı cél a bogdányi zeneiskolai képzés változatlan színvonalon és feltételek
mellett történı fennmaradása, komoly értékrıl van szó, kiemelt feladat ennek biztosítása.
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b) Úszóverseny
Pályi Gyula kiosztotta az általános iskolai tavaszi úszóversenyre érkezett meghívót, kérte a
képviselıket, hogy lehetıség szerint vegyenek részt a rendezvényen.
c) Önkormányzati gépjármővek üzemeltetése
Liebhardt András a községnek ajándékozott gépjármővek ügyében a korábban megfogalmazódott
javaslat újragondolását indítványozta, miszerint nem javasolja a gépjármővek intézményekhez történı
kiadását, hanem egy személyi felügyeletét tartaná jobb megoldásnak. Emellett tájékoztatást kért a nagy
teherautó használati konstrukciójáról.
Pályi Gyula válaszában elmondta, következı képviselı-testületi ülésen napirendre tőzi a kérdést.
d) A Posta melletti köztér rendezése
A Képviselı-testület felkérte a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy
tőzze napirendjére a kérdést, és fogalmazzon meg elképzeléseket a terület rendezésére.
11. Napirendi pont: Szentendrei Rendırkapitányság kapitányságvezetıi beosztásba kinevezés
véleményezése
12. Napirendi pont: A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összetételének módosítása
A 11-12. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülés lezárása után ismertette a 34/2012. (IV.2.) önkormányzati határozatot.
34/2012. (IV. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete véleményezési jogkörében a
rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Kovács
László r. alezredes Szentendrei Városi Rendırkapitányság vezetıjévé történı kinevezése ellen nem
emel kifogást.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az értesítésre: a döntést követı 5 napon belül
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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