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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 7-én
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 a tárgyalási sorrend megváltozatását: a meghívóban 2.
napirendi pont tárgyalását 8. napirendi pontként, míg a meghívó szerint 8. napirendi pont tárgyalását a
Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2011. évi beszámolója napirend után indítványozta.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
sorrend megváltoztatásával.
Napirendi pontok:
1. Az új szentendrei rendırkapitány köszöntése, bemutatkozások. 2011. évi rendırségi beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2011. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Az általános iskola várható tanulólétszáma, napközis létszáma, indítható osztályszáma, napközis
csoportszáma, valamint pedagógus szükséglete a 2012/13. tanévben
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Együttmőködési megállapodás a helyi települési önkormányzat és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat között
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Dunabogdányi kerékpárút elnevezési javaslat
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. A dunabogdányi 3215 hrsz.-ú Spanisberger Andrásné és 3213 hrsz.-ú Dunabogdány Község
Önkormányzata tulajdonát képezı ingatlanok ügye
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus szükséglete a 2012/2013.
nevelési évben
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszakról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Munkavédelmi és tőzvédelmi megbízott szerzıdése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Kóbor kutyák befogása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. A TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0432 egészséges életmód pályázat. A Polgármesteri Hivatal
projektben való részvételérıl szóló képviselı-testületi felhatalmazás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Az új szentendrei rendırkapitány köszöntése, bemutatkozások. 2011. évi
rendırségi beszámoló
Pályi Gyula köszöntötte Kovács Lászlót, a Szentendrei Rendırkapitányság új vezetıjét, valamint
Benzsay Csaba ırsparancsnokot, majd megadta a szót a bemutatkozás és a beszámoló megtartásához.
Kovács László ismertette eddigi rendıri pályafutását, valamint az új munkahelyén szerzett elsı
benyomásait. Elmondta, hogy jók az elsı tapasztalatai a környékkel kapcsolatban, megfelelı a
közbiztonság, nincsenek kiugróan magas bőnözési tételek, a tavalyi év során sikerült a bőncselekmények
számát 100 alatt tartani, közülük többet a helyi körzeti megbízott sikeresen felderített. A felderített
bőncselekmények negyede volt betöréses lopás, a vagyon elleni cselekmények aránya pedig
összességében 50 %. A veszélyeztetettebb terület a hétvégi házas övezet, ahol nehezebb az ellenırizés
is, illetve a tudomásra jutás is lassabb, nehézkes. Sajnos nagyon alacsony létszámú a kapitányság és a
visegrádi rendırırs is, viszont a rendırırs területe igen nagy, ez nehézséget okoz. Az intézkedések,
szankciók kapcsán emelkedés mutatkozik, ez részben a jogszabályi szigorítás eredménye is. Problémát
jelent a hiányos rendıri jelenlét a közterületen és az utánpótlás kérdése, amely még mindig nem teljesen
megoldott. Ezen a területen a 2012. évben szeretnének elırelépést elérni, a közterületi jelenlét fokozása,
a bőncselekmények számának szinten tartása, ill. lehetıség szerinti csökkentése fontos feladat erre az
évre a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében. Ennek teljesítése okán is a státuszokat
szeretnék feltölteni, és a kollégákat itt is tartani hosszú távon. Sajnos a jármőparkjuk kicsi, emiatt a
próbaidıs kollégák települési közterületekre történı kiutaztatása nehezebben szervezhetı.
Fehérvári Anna felhívta a figyelmet arra, hogy randalírozó fiatalok csoportjai jelentek meg pld. a
templomtéren, ezeket járırözéssel ellenırizni kellene.
Gräff Albertné jelezte, hogy a kiskorú gyermekek éjszakai közterületen tartózkodását az elızı testület
szabályozta. Benzsay Csaba kérte a rendelet átadását.
Fekete Péter kéri, hogy a belterületi 12,5 t súlykorlátozás betartatását a járırök is ellenırizzék. A
strandon a nyári szezonra parkolási rend bevezetését tervezi az önkormányzat, illetve a Heim pékség
alatt egy helyi piac is megnyílik majd.
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2. Napirendi pont: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámolója
Pályi Gyula köszöntötte Bognár Judit intézményvezetıt és Kapuváriné Papp Judit családgondozót,
majd megadta a szót a beszámoló megtartásához.
Bognár Judit ismertette a kistérségi és a dunabogdányi helyzetet. A lakosság szociális és egészségügyi
állapotával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Dunakanyar frekventált térsége még mindig kedvezı
helyzetben van az országos vagy a megyei átlaghoz viszonyítva is. Nem kiugró a munkanélküliség, és jó
a munkavállalási morál. Más régiókhoz képest kevesebben szorulnak sokan segélyre, az elızı
idısszakhoz képest stagnál a helyzet, sem rosszabb, sem jobb nem lett.
Spáthné Faragó Éva iskolaigazgató kiemelte, hogy a korábbi évektıl eltérıen a 2011/2012-es
tanévben egy problémás iskolással kapcsolatban sem kellett eddig a Szolgálat segítségét kérni, ami
mindenféleképpen pozitív elırelépésnek számít.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
39/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Szolgálat értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
3. Napirendi pont: Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2011. évi beszámolója
Pályi Gyula köszöntötte az Egyesület megjelent képviselıit, majd megadta a szót Spáth Gottfriedné
elnöknek.
Spáth Gottfriedné ismertette az Egyesület által Dunabogdányban 2011. évben végzett tevékenységet.
A házi segítségnyújtást mint alapellátást Dunabogdány területén a tavalyi évben összesen 32 fı vette
igénybe, ebbıl 7 fı új ellátott, 6 fı került ki az ellátásból elhalálozás miatt, 3 fı pedig nem kérte tovább
a gondozást. Beszámolt továbbá az Egyesület egyéb gondozási tevékenységérıl, ezek a támogató
szolgálat, valamint a pszichiátriai, ill. szenvedélybetegek közösségi ellátása.
Fehérvári Anna köszönetét fejezte ki az Egyesület valamennyi munkatársának, nagyon fontos és
hasznos tevékenységet folytatnak.
Heim Ferenc 18:00 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
Pályi Gyula az Egyesület tulajdonát képezı ingatlanokkal kapcsolatos tervekre, szándékokra kérdezett
rá.
Spáth Gottfriedné elmondta, hogy a volt Iparcikk épületét értékesíteni kívánják, amennyiben nem lesz
vevı, kívülrıl valamennyire rendbe teszik. A Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlan kapcsán pályázatot
nyújtottak be, annak eredményétıl függıen az Egyesület céljaira és vállalt feladataira, új funkció
beindítására kívánják az épületet felújítani és használni.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4

40/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2011. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
4. Napirendi pont: Az általános iskola várható tanulólétszáma, napközis létszáma, indítható
osztályszáma, napközis csoportszáma, valamint pedagógus szükséglete a 2012/13. tanévben
Pályi Gyula köszöntötte az igazgatónıt, majd megadta a szót Spáthné Faragó Éva igazgatónak.
Spáthné Faragó Éva beszámolt arról, hogy ismét két elsıs osztály indul, a várható osztálylétszám 17
és 16 fı. Az általános iskola várható összes tanuló létszáma hosszú évek után ismét 200 fı fölött lesz,
ezt örömteli tendenciának tartja. Jelentıs számban kívánnak napközis ellátást igénybe venni a szülık,
ami szintén örvendetes, viszont az alsós tagozaton pedagógus szükségletet igényel, a felsısöknél a
tanárok túlórában ellátják a feladatot. Összesen négy csoport szükséges, ebbıl az alsóban három
napközis csoport lesz összevonásokkal, a felsıben pedig a már bevált tanulószoba megmarad.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
41/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012/2013-as tanévben az
általános iskolában 16 (tizenhat) tanulócsoport; 12 (tizenkét) osztály, 3 (három) napközis és 1 (egy)
tanulószobás csoport indítását engedélyezi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
42/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az általános
iskolai intézményegységben 21,5 pedagógus álláshelyet engedélyez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
43/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011/2012-es tanévben, az általános
iskolában a 4. (negyedik) osztály esetében engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Az
osztály várható létszáma 28 (huszonnyolc) fı.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
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5. Napirendi pont: Együttmőködési megállapodás a helyi települési önkormányzat és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat között
Dr. Németh József ismertette, hogy az új, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
valamint az önkormányzati és államháztartási jogszabályi változások számos területen és jelentıs
mértékben változást hoztak a települési és a nemzetiségi önkormányzat viszonyában. A nemzetiségi
önkormányzat mint önálló jogi személy önálló fizetési számlával és adószámmal rendelkezik,
költségvetése már nem része a települési önkormányzat költségvetésének, hanem attól elkülönül. A
törvényi változások értelmében 2012. június 1. napjáig felül kell vizsgálni és az új nemzetiségi törvény
szerinti tartalommal meg kell kötni az együttmőködési megállapodást a két önkormányzat között. Az új
együttmőködési megállapodás részletesen szabályozza a nemzetiségi önkormányzati mőködéssel, a
költségvetés elıkészítésével, tartalmával, a költségvetési gazdálkodással, kötelezettségvállalás rendjével, a
különbözı nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat és eljárás-, ill. felelısségi rendet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
44/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdány Község Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány között kötendı együttmőködési megállapodást,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
6. Napirendi pont: Dunabogdányi kerékpárút elnevezési javaslat
Pályi Gyula ismertette a Német Nemzetiségi Önkormányzat 28/2012. (IV. 12.) számú határozatát,
melyben kezdeményezik a kerékpárút Schuszter József néhai polgármesterrıl történı elnevezését.
Liebhardt András emlékeztetett arra, hogy már az elızı képviselı-testület körében felmerült, hogy
valami legyen Schuszter Józsefrıl elnevezve, több ötlet is volt. Véleménye az, hogy ezek közül a
kerékpárút a legmegfelelıbb, hiszen olyan beruházás, ami vitán felül áll, pozitív, elıremutató fejlesztés.
Fekete Péter idıben korainak tartja a kezdeményezést, rövid idı telt el még és nem egységes a falu
ebben az elhatározásban, a következı képviselı-testület átgondoltabban tudna dönteni ebben a
kérdésben. Egyelıre az emléktábla elhelyezését tudná támogatni, a közterület elnevezését korainak
tartja.
Heim Ferenc jelezte, hogy igennel fog szavazni, bár a javaslattal nem ért egyet, úgy véli, hogy a néhai
polgármester több volt ennél a faluban, ezért nagyobb jelentıségő épület, pl. iskola elnevezését tartaná
megfelelınek.
Gräff Albertné szerint méltó ez a javaslat, hiszen a kerékpárút gyakorlatilag korzóként funkcionál, a
község közösségi életének szerves része, klasszikus fıtér hiányában, ezért a sétány elnevezést javasolja.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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45/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kerékpárút Pilisi
Pisztráng és Árpád tér közötti szakaszának „Schuszter József sétány” nevet adja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: A dunabogdányi 3215 hrsz.-ú Spanisberger Andrásné és 3213 hrsz.-ú
Dunabogdány Község Önkormányzata tulajdonát képezı ingatlanok ügye
Pályi Gyula ismerteti az elıterjesztést. Az ingatlan-nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban álló
3213 hrsz.-ú ingatlant haszonbérletbe adta az Önkormányzat 2011. július 6-án. A haszonbérlı birtokba
lépésekor derült fény arra, hogy a 3215 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai által korábban mővelt terület nem
egyezik a térképen jelzett helyrajzi számmal. Javasolta, hogy az önkormányzat forduljon a
Földhivatalhoz a két hrsz.-hoz kapcsolódó telekkönyvi iratok rendelkezésre bocsátását kérve.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
46/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi
3213 és 3215 hrsz.-ú ingatlanok ügyében megkeresi a Szentendrei Körzeti Földhivatalt, hogy az
ingatlanokhoz kapcsolódó telekkönyvi adatokat, iratokat 1962-tıl kezdve bocsássa az
Önkormányzat rendelkezésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Földhivatal megkeresésére: a döntést követı 15 napon belül
8. Napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Pályi Gyula köszöntötte Oláh Józsefné ügyvezetıt és Bárány Terézia könyvvizsgálót, majd megadta a
szót az ügyvezetı asszonynak.
Oláh Józsefné ismertette a Kft. 2011. évi tevékenységét, mely alapvetıen közszolgáltató tevékenységet
foglal magában a közterület fenntartás, a kommunális hulladékgyőjtés, ill. sportlétesítmények
üzemeltetése területén. A létszám 2011. évben egy fıvel nıtt. A sportlétesítmény üzemeltetés területén
ismét növekmény tapasztalható, de az a tevékenység összességében veszteséges.
Pályi Gyula ismertette Bárány Terézia független könyvvizsgálói jelentését, valamint a felügyelıbizottság határozatát.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
47/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2011. évi beszámolóját 103.000 eFt mérlegfıösszeggel, 62.037 eFt saját tıkével és -788 eFt mérleg
szerinti eredménnyel, és egyben a veszteség eredménytartalékba helyezését javasolja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
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9. Napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus
szükséglete a 2012/2013. nevelési évben
Gräff Albertné ismertette a 2012/2013. nevelési év vérható csoportlétszámait. Az öt csoportban
történı elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes létszám
139 fı.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
48/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján a 2012/2013. nevelési évben a Német
Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján a 2012/2013. nevelési évben
engedélyezi a Német Nemzetiségi Óvoda részére a nagycsoport-vegyes, a nagycsoport, a
középsı csoport, a kiscsoport és a bejövı kiscsoport esetében az átlaglétszámtól (20 fı) való
eltérést.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 3. számú mellékletének II. rész 8.
pontja alapján, a 2012/2013. nevelési évben a Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportjában,
nagy-középsı csoportjában és kiscsoportjában engedélyezi a törvény 3. mellékletének I.
részében meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fı) túllépését. A bejövı
kiscsoport és a kiscsoport várható létszáma 29 fı, a középsı csoport várható létszáma 27 fı, a
nagycsoport várható létszáma 28 fı, a nagycsoport vegyes várható létszáma 26 fı.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
10. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszakról
Április 3-án munkavédelmi és tőzvédelmi oktatást tartottunk az intézményvezetıknek és a hivatali
munkatársaknak az új szabályozásokra tekintettel.
Április 5-én kistérségi ülés volt Leányfalun. Egyeztettünk az FKF Zrt. képviselıivel, akik a kommunális
szemétgyőjtés esetleges ellehetetlenülése esetén néhány napon belül be tudnak lépni a szolgáltatás
ellátásába. A megtárgyalt napirendek: menetrendi egyeztetés, 2011. évi zárszámadás elfogadása, Pomáz
tagdíjhátralékának rendezése, szerzıdéshosszabbítás a Pest Megyei Intézményfenntartó Központtal
nevelési tanácsadó és logopédiai ellátásra, DKSZI férıhelyszám bıvítés és térítési díjak, 2012-es
szúnyoggyérítés, belsı ellenıri jelentés. A hivatalos napirend lezárása után a kistérségi irodavezetı
tájékoztatást adott a jelenlegi feladatokról, ezek 2013. év végi lezárásáról, illetve a járási rendszer
létrejötte utáni célszerő együttmőködésrıl.
Április 16-án ülést tartott a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság. Megtárgyalták a helyi
termelıi piac kialakításával kapcsolatos kérdéseket, a dunaparti strandon a nyári autóparkolás
szabályozását, az önkormányzati gépjármővek használatát, a posta melletti terület rendezését.
Április 17-én az új szentendrei rendırkapitány, Kovács László alezredes személyes bemutatkozó
látogatást tett a polgármesteri hivatalban.
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Április 19-én megállapodtunk a Széchenyi Programirodával, hogy havonta rendszeres fogadónapot
tartanak Dunabogdányban.
Április 27-én tárgyalást volt a DMRV mőszaki igazgatójával és jobbparti üzemigazgatójával a
vízmőveknél szükséges, tovább nem halasztható 2012-es felújításokról és karbantartásokról,
Szentgyörgypusztán a szennyvízhálózati vagyon évekkel ezelıtti átadásáról Visegrádnak, a
Szentgyörgypusztára átadott ivóvíz elszámolásáról.
Április 5-én DÖT ülés volt a Tahi tőzoltó ırs finanszírozás helyzetérıl. A második körben kibocsátott
hitelezési felhívásra eddig nem jelentkezett pénzintézet. 50%-os belügyminiszteri támogatásra volna
esetleg lehetıség, a kérelmet elıterjesztjük. Az épület tervezésére ajánlatokat kérünk.
Ugyancsak április 5-én délután köszöntötte a Képviselı-testület Kristóf János festımővész urat 90.
születésnapján.
Április 5-én sikeres elektronikai és villamos veszélyes hulladékgyőjtés történt, több mint 35 m3/7 tonna
hulladékot szállítottak el hulladék feldolgozóba.
11. Napirendi pont: A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Németh József ismertette a rendeletmódosítási javaslatot. Az Önkormányzat alaptevékenységéhez
tartozó szakfeladatok felsorolásával egészül ki a rendelet, továbbá az új önkormányzati törvény és az új
nemzetiségi törvény már hatályos rendelkezései miatt szükséges módosítások átvezetése történik meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2012. (V. 14.) önkormányzati rendeletét
a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
12. Napirendi pont: Munkavédelmi és tőzvédelmi megbízott szerzıdése
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
49/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
és intézményeiben végzendı munka-, és tőzvédelmi szaktevékenység ellátására a Székely és Lánya
Kft.-vel (2011 Budakalász, Budai út 65.) a 2012. április 15-ei árajánlat szerinti tartalommal
megbízási szerezıdést köt, összesen havi 80.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért.
A megbízási díj fedezete a 4/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül
13. Napirendi pont: Kóbor kutyák befogása
A kıbánya körüli területen kóbor kutyák több haszonállatot megtámadtak, a Svábhegy területén is több
bejelentés érkezett kóbor kutyákról. A hivatal június elején elıre be nem jelentett idıpontban befogást
fog szervezni.
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14. Napirendi pont: A TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0432 egészséges életmód pályázat. A
Polgármesteri Hivatal projektben való részvételérıl szóló képviselı-testületi felhatalmazás
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
50/2012. (V. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármesteri
hivatal munkatársait – Oláh Józsefné pénzügyi vezetıt és Kammerer Zsófia projektvezetıt – a
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0432 kódszámú „Dunabogdányi egészségfejlesztési közösségi
tevékenységek megvalósítási programja” c. projekt keretében a projektben való részvételre az
alábbi tevékenységek elvégzése érdekében:
- Oláh Józsefné pénzügyi vezetı. A projekt megvalósítása során a gazdálkodási kérdésekért a
pénzügyi vezetı felelıs. Elkészíti a projekthez kapcsolódó pénzforgalmi tervet, ütemezi a
kifizetéseket, javaslatot tesz a likviditás biztosítása érdekében, részt vesz a szerzıdések
elıkészítésében, biztosítja a kifizetések jogszerőségét, az elıírásoknak megfelelıen elkészíti a
projekt pénzügyi, számszaki elszámolását, felel a projekthez kapcsolódó valamennyi jelentés
pénzügyi részének összeállításáért. Projektben való munkaidı: 5 óra/hét. Projektben való
rendelkezésre állás munkaidın felül: 2 óra/hét. Pénzügyi vezetı bruttó munkabére 38.338
Ft.
- Kammerer Zsófia projektvezetı. A projektvezetı feladata a program megvalósításához szükséges
erıforrásigény meghatározása és ezek folyamatos biztosítása, a támogatási szerzıdésben
meghatározott idı-, költség és tevékenységterv feladatainak napi szintő irányítása, az egyes
programok megvalósításában résztvevı szakemberekkel, ill. azok vezetıjével való
folyamatos kapcsolattartás. Feladata továbbá a projekt megvalósítás dokumentálása és az
esedékes projektjelentések, kifizetési kérelmek elkészítése. Projektben való munkaidı: 10
óra/hét. Projektben való rendelkezésre állás munkaidın felül: 2 óra/hét. A projektvezetı
bruttó munkabére 37.500 Ft.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
15. Napirendi pont: Egyebek
a) Leutenbach-i delegáció utazásának szervezése
Pályi Gyula jelezte, hogy egy hónapon belül szükséges a kiutazó lista összeállítása, ennek érdekében
megkeresi az intézményeket, valamint az egyházi és civil szervezeteket is, valamint kérte a képviselıket
is a részvételre.
b) Ovifoci pályázat
Pályi Gyula ismertette az E-ON ovifoci pályázati kiírásra benyújtott pályázatot.
c) Civil Összefogás Fórummal együttmőködési megállapodás
Pályi Gyula ismertette a Civil Együttmőködési Fórummal megkötött megállapodás részleteit és
tartalmát.
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d) JEKA által üzemeletetett szálláshely elleni panasz
Pályi Gyula kiosztotta a képviselık részére a beérkezett panaszt, melyet a szálláshelyen tartózkodó
egyik csoport éjszakai rendzavaró viselkedése miatt tett a szomszéd. Birtokháborítás miatt a jegyzı
eljárást indít az ügyben.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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