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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 11-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Schuszter Gergely jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi
ülésen, kimentette magát, külföldön tartózkodik. Liebhardt András vizsgakötelezettségei miatt szintén
elıre jelezte távolmaradását.
Ismertette a napirendi pontokat, a 8. napirendi pontot követıen 3 napirend felvételét kérte
sürgısséggel: Építéshatóság fenntartása Visegrádon; 2012. évi Cafeteria Szabályzat jóváhagyása; A
körzeti megbízottal kötendı lakásbérleti szerzıdés elfogadása.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1. Általános iskola beiratkozási idıpontjainak jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Leutenbach-i ajándékozás megköszönése. A jármővek behozatali, forgalomba helyezési költségei,
további használata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Fıépítészi szerzıdés a 2012. évre
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Számítástechnikai szolgáltatások szerzıdése a 2012. évre
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Települési esélyegyenlıségi program megrendelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Vogel Ferenc kérelme a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 677/3 és 678/1 hrsz.-ú ingatlanokra
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Építéshatóság fenntartása Visegrádon
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. 2012. évi Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. A körzeti megbízottal kötendı lakásbérleti szerzıdés elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Általános iskola beiratkozási idıpontjainak jóváhagyása
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
1/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı testülete az általános iskolai beiratkozás
idıpontját: 2012. március 29. (csütörtök) és március 30. (péntek) napban határozza meg. A
Képviselı-testület meghatalmazza az intézményvezetıt, hogy a beiratkozás idıpontjáról a szülıket
30 nappal elıbb, a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelıs: Spáthné Faragó Éva intézményvezetı
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
A tanuszoda garanciális hibáinak megszüntetésérıl tárgyalásokat folytattunk a kivitelezı Tempero Zrt.vel. Az úszómedence szivárgást a javítások jelentısen csökkentették, az épület talajvíz elleni
szigetelésének kérdése még megoldatlan. A garanciaidıt 2012. június végéig meghosszabbítottuk, épület
körüli esıvíz elvezetı és szivárgó rendszert fogunk kiépíteni.
December 14-én az általános iskola felsı tagozatosai részvételével fogadtuk Schirilla Györgyöt, aki az
idén is megtartotta immár hagyományosnak tekinthetı dunakanyari futását. A felsıs gyerekek a
Szentgyörgypusztánál lévı helynévtáblától végig futottak vele a falun, egészen a sportpályáig.
A tahi tőzoltóırs létesítésére a környezı településekkel alakult társulásunk december 16-án társulási
tanácsülést tartott. A Tanács jóváhagyta a felügyelı bizottság megalakulását és döntés született a
beruházás megvalósításához szükséges hitelfelvétel közbeszerzési ajánlattételi felhívásának
kibocsátásáról.
December 17-én a Svábzenekar elsı hagyományteremtı karácsonyi koncertjét tartotta a Mővelıdési
Házban, december 18.-án pedig a FAKULT egyesület rendezésében, szép számú jelenlévıvel, a Szent
János téren megtartottuk a „Karácsonyi Forgatag”-ot. Ezúton is köszönjük a rendezıknek, fellépıknek
a két hangulatos estét.
Jürgen Kiesl leutenbachi polgármester magánlátogatáson volt Dunabogdányban, december 31-én a
polgármester lakásán az énekkarral és a Svábzenekarral külön is köszöntöttük.
A képviselı-testület még decemberben meghozta a háztartási szemét elszállítás 2012-es díjaira
vonatkozó rendelet módosítását. Ezt követıen a parlamentben törvény született arról, hogy a díjakat a
2011-es szinten kell tartani, ezért a rendeletmódosítást vissza fogjuk vonni, és a 2011-es nettó árak +
ÁFA-val megy tovább a számlázás.
Január 3-án az óvoda és az iskola vonatkozásában 1,7 millió forintos, a sajátos nevelési igényő
gyerekekkel kapcsolatos normatíva visszafizetési levél érkezett. A feladatot az iskola ellátta, ez
dokumentált, fellebbezést fogunk beadni.
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A katasztrófavédelem (katasztrófa elhárítás, tőzoltóság) január 1-tıl új szervezeti keretek között
mőködik, településünkön is katasztrófavédelmi referenst kellett kinevezni, akinek képzését is
megszervezik.
A FAKULT egyesület 1,9 mFt-os pályázatot nyert illegális hulladék lerakás felszámolására. A
komposztáló telep környékén 600 m3 hulladék eltávolítására lesz lehetıség.
3. Napirendi pont: A Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Pályi Gyula ismertette a munkaterv tervezetét, a képviselı-testületi ülést megelızıen érkezett
javaslatokat, melyeket a következık szerint javasolt a munkatervbe venni: az ebadó bevezetése tárgyú
napirendet a februári ülésre; az óvodavezetı helyettesítése napirendet a március havi ülésre; a
csapadékvíz elvezetés, az óvodavezetıi pályázat kiírása, és a súlykorlátozás tapasztalatai tárgyú
napirendeket a június havi ülésre; a zenepavilon építése, és a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tájékoztató napirendeket a július havi ülésre; végül a
beszámoló a mezıır munkájáról tárgyú napirendet a november havi ülésre javasolta a munkatervbe
venni.
Fehérvári Anna javasolta, hogy a közmeghallgatást november hónapban tartsák meg.
Heim Ferenc kérte, hogy a február havi rendes ülést 6-a helyett február 8. napján tartsák, míg a
közmeghallgatás korábbra hozatalához igazodva a falugyőlés november végén történı megtartását
javasolta.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot a
kiegészítésekkel együtt.
2/2012. (I.11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselı-testület 2012. évi munkatervét, a határozat mellékletét
képezı tartalommal.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Leutenbach-i ajándékozás megköszönése. A jármővek behozatali, forgalomba
helyezési költségei, további használata
Dunabogdány község képviselı testülete köszönetét fejezi ki Leutenbach testvértelepülésnek és Jürgen
Kiesl polgármesternek az általuk ajándékozott gépjármővek kapcsán. Pályi Gyula tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy a behozatal és a forgalomba helyezés hatósági díjait Leutenbach
önkormányzata megtéríti. Köszönetét fejezte ki továbbá a jármővek Magyarországra szállításában
közremőködı személyeknek. Az Opel Corsa a Mővelıdési Ház használatába kerülne, állandó kiszolgáló
jármőként, emellett természetesen a gépjármő-használati szabályzat szerint igénybe vehetı lesz.
5. Napirendi pont: Fıépítészi szerzıdés a 2012. évre
Pályi Gyula elmondta, hogy a tavaly megkezdett szabályozási tervmódosítás továbbvitele, valamint azt
követıen a település szabályozási tervét érintıen összeállított igények közül a legsürgısebb
módosítások elıkészítése és végrehajtása kiemelt feladata lesz a fıépítésznek. Emellett természetesen a
jogszabályokban elıírt feladatok ellátása is a feladatkörébe tartozik.
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a települési
fıépítészi feladatok ellátásával 2012. december 31. napjáig terjedı határozott idıre G-Studió
Bt.-t (Gubán Sándor, 2011 Budakalász, Jókai M. u. 56.) bízza meg 70.000,- Ft + ÁFA / hó
megbízási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a megbízási díj
fedezetének 2012. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az 1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében a 2012. évi költségvetés elfogadásának
ideje
6. Napirendi pont: Számítástechnikai szolgáltatások szerzıdése a 2012. évre
Pályi Gyula ismertette az óradíjra való áttérés tapasztalatait, mely az Önkormányzat részére
költségtakarékosabb megoldást eredményezett, így jelentıs megtakarítást sikerült elérni 2011-ben a
korábbi évhez képest. 2012-re változatlan feltételekkel szerzıdnénk a vállalkozóval.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és Kármán István egyéni
vállalkozó (2023 Dunabogdány, Ág u. 3026 hrsz.) között kötendı Vállalkozási szerzıdést, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: Települési esélyegyenlıségi program megrendelése
Pályi Gyula ismertette az elızményeket, a Képviselı-testület 2011 októberében már tárgyalt a
kérdésrıl, ezt követıen három ajánlatot kértünk be, ezeknek az összefoglalója az elıterjesztés
mellékleteként kiosztásra került. Javasolta a legalacsonyabb vállalási árat adó társaság megbízását a
feladat elvégzésére.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
5/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a települési
esélyegyenlıségi program elkészítését – az ajánlatában foglalt tartalom szerint – az Angel-Land
Angels Bt.-tıl (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 15. fszt. 6.) rendeli meg 250.000,- Ft +
ÁFA összegért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.

5

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a megbízási díj
fedezetének 2012. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az 1. pont esetében a döntést követı 8 napon belül, a 2. pont esetében a 2012. évi
költségvetés elfogadásának ideje
8. Napirendi pont: Vogel Ferenc kérelme a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 677/3 és 678/1 hrsz.ú ingatlanokra
Pályi Gyula ismertette a kérelmet és az elızményeket. Az ügyben konzultációt folytattunk az
építéshatóság munkatársával is, továbbá a fıépítész részérıl is véleményt kértünk. Ezek alapján a
kérdéses beszorult telek a szabályozási terv Lke-2 építési övezet szabályai szerint és azok figyelembe
vételével beépíthetı.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
6/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kialakult helyzetre
figyelemmel tudomásul veszi a dunabogdányi 677/3 és 678/1 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
telekalakítási szándékot.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére a döntést követı 15 napon belül
9. Napirendi pont: Építéshatóság fenntartása Visegrádon
Pályi Gyula ismertette az építéshatóság fenntartása tárgyban Visegrád Város Polgármesterétıl érkezett
– a Pest Megyei Kormányhivatal részére címzett – levelet, valamint az ügy elızményeit. Elmondta, hogy
2011 januárjában Visegrád a körzetközponti feladataihoz támogatást kért az Önkormányzattól. Ezzel
kapcsolatban állásfoglalást kértünk a Pest Megyei Kormányhivataltól. A Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya részletes tájékoztatást küldött a körzetközponti
feladatok finanszírozásáról, az egyes feladatok szerinti bontásban. Az állásfoglalás is világossá teszi,
hogy itt nem szerzıdésrıl van szó, amit adott esetben felmondással meg lehet szüntetni, hanem
Kormányrendelet jelölte ki Visegrádot a körzetközponti feladatok ellátására, továbbá Visegrád várossá
nyilvánításakor vállalta a városi önkormányzatok részére jogszabályban elıírt kötelezettségeket és az
azok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtését. Erre hivatkozva nem kívánt Dunabogdány
körzetközponti feladat finanszírozást magára vállalni.
Javasolta az ügyben válaszlevél megküldését Visegrád Polgármesterének azzal, hogy az elmúlt 2 évre
vonatkozóan mutassák ki a felmerült költségeket és bevételeket, az állásfoglalásban foglalt
részletezésben. Ezt követıen lehet az esetleges költségviselésrıl tárgyalást kezdeni.
A Képviselı-testület egyetértett a válaszlevél megküldésével.
10. Napirendi pont: 2012. évi Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Dr. Németh József ismertette a cafeteria-rendszerben 2012. január 1. napjától bekövetkezett
változásokat, melynek következtében szükséges a Cafeteria Szabályzat módosítása. 2012-ben a
köztisztviselık kerete bruttó 200.000,- Ft a tavalyi évhez hasonlóan, a 2012. évi központi költségvetés
alapján, az igénybe vehetı szolgáltatások pedig az Erzsébet-utalvány (havi 5.000,- Ft értékben) és a
6

Széchenyi Pihenıkártya. Az intézmények esetében havi 6.000,- Ft értékben igényelhetı az Erzsébetutalvány, vagy évi 72.000,- Ft értékben a SZÉP-kártya.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
7/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2012.
évi Cafeteria Szabályzatot.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
11. Napirendi pont: A körzeti megbízottal kötendı lakásbérleti szerzıdés elfogadása
Pályi Gyula ismertette a kötendı bérleti szerzıdés rendelkezéseit. A bérleti díj ösztönzi a bérlıt arra,
hogy ide letelepedjen, a szerzıdés bérlı körzeti megbízotti feladatai ellátásáig tart. A bérlı is részt vállalt
a lakás felújításából, a saját költségén végzett beruházás, karbantartás a bérleti díjba beszámításra kerül,
a szerzıdés melléklete szerint.
Fehérvári Anna kérte, hogy a visszaadás esetére kifestés és kitakarítás is legyen a szerzıdésbe foglalva a
bérlı kötelezettségeként.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
8/2012. (I. 11.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
Kökény Sándorral lakásbérleti szerzıdést köt a Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám alatti,
1092/9 helyrajzi számú, 85 m2-es, komfortos önkormányzati lakásra feltétel bekövetkeztéig, mely
feltétel Dunabogdány községben rendırségi körzeti megbízotti beosztásának fennállása.
A Képviselı-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül
12. Napirendi pont: Egyebek
a) Vízbázis-védelem pályázattal kapcsolatos ügyek
Pályi Gyula elmondta, hogy a vízmőkutak védıterülete telekkönyvezésére indult hatósági eljárás
kapcsán a hirdetmény kifüggesztés ideje alatt egy érdeklıdı jelentkezett, aki a kért tájékoztatást és
iratokat megkapta.
A Kıkerszt dőlıben levı figyelıkuthoz kapcsolódó vízvételi szolgalmi jog bejegyzése ügyében a
Szentendrei körzeti Földhivatal fıleg formai okokból az elsı kérelmet elutasította. Egyeztetést
követıen újra benyújtjuk a kérelmet.
b) Szociális célú tőzifa juttatás
Pályi Gyula ismertette, hogy az 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Dunabogdány az igényelt 50
m3 szociális célú tőzifa vásárlásához kapott támogatást, összesen 762.000,- Ft összegben, ennek
folyósítása is megtörtént 2011. december 29-én. A jogosultság feltételeirıl rendeleti szabályozásra van
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szükség az érkezett tájékoztató alapján, felkérte a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot a
jogosultsági kör meghatározására. A BM támogatás 12.000,- Ft / m3 + ÁFA, melyet az Önkormányzat
2.000,- Ft/m3 + ÁFA összeggel egészít ki. A Pilisi Parkerdı is részt vesz a programban, a tőzifa tılük
érkezik majd, a szállítási díj 2.600,- Ft / m3 + ÁFA, mely önkormányzati költség.
c) 2011. évi helyi adók
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette a 2011. évi helyi adó bevételeket, adónemenként. A bevétel az ıszi
következetes behajtási munkának köszönhetıen is, összességében a költségvetésben tervezett szintet
elérte, iparőzési adóban van 1 mFt elmaradás, amit más adónemek kompenzáltak.
d) Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átmeneti vezetése
Schuszter Gergely távolléte miatt átmenetileg szükséges a Bizottság elnöki feladatainak ellátására
kijelölni egy képviselıt, tekintettel arra, hogy a Bizottság fontos feladata a 2012. évi költségvetés
véleményezése, enélkül a Képviselı-testület sem tárgyalhatja azt.
Pályi Gyula Fehérvári Anna képviselıt kérte fel a helyettes elnöki feladatok ellátására.
e) Vagyonnyilatkozatok
A Képviselı-testület tagjai vagyonnyilatkozataikat 2012. január 23-án 16 órától adják le a Polgármesteri
Hivatalban a Bizottság részére.
f) CBA megkeresése
Gräff Albertné kérte, hogy a CBA vezetıségéhez forduljon megkereséssel az Önkormányzat, az
áruházlánc üzletének színvonalával kapcsolatos folyamatos panaszok ügyében.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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