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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 8-án
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
Dr. Németh József jegyzı
Oláh Józsefné gazd. vez. fıtanácsos
Spáthné Faragó Éva igazgató
Kammerer Istvánné óvodavezetı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Közölte, hogy Schuszter Gergely jelezte, nem tud részt venni a képviselı-testületi
ülésen, kimentette magát, külföldön tartózkodik.
Bejelentette, hogy a jelenlévı képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket határidıben
teljesítették.
Ismertette a napirendi pontokat, javasolta, hogy a meghívó szerint 4. napirendi pontot utolsóként
tárgyalják.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A 2011. évi költségvetés módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. A 2012. évi költségvetési rendelet benyújtása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Partnerkapcsolatunk 2012. évi várható eseményei, programok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV. 6.) önk. számú rendelet
módosítása (szociális célú tőzifa támogatás)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Dunabogdány 2261 hrsz.-ú területen található DB-1 jelő figyelıkúthoz kapcsolódó vízvételi
szolgalmi jog bejegyzése
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Erzsébet királyné úti telekalakítások (716/1, 719/1, 720/1 hrsz.-ú földrészletek megosztása, illetve a
717/2, 719/2, 720/3 hrsz.-ú földrészletek megosztása)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Ebadó bevezetésével kapcsolatos tájékoztató
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. A Mővelıdési Ház igazgatói pályázatának elbírálása
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetés módosítása
Oláh Józsefné elmondta, hogy a rendelet-módosítás a 2011. utolsó negyedévében beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, így többek között az adójogszabályok módosítása miatti
bérkompenzáció, egyes jövedelempótló támogatások, a BM szociális tőzifa juttatás átvezetését, az
Mővelıdési Ház nyertes pályázatainak beemelését.
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 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletét a
2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetési rendelet benyújtása
Pályi Gyula elmondta, hogy a korábbi években megszokott szerkezettıl jelentısen eltérı szerkezetben
készült el a rendelet tervezet, a fıösszegét tekintve 421 M Ft a bevételi és kiadási elıirányzatok
fıösszege, a 2011. évhez képest ez csökkenést mutat, azonban a tavalyi évet jelentısen mintegy 25 M Ft
összeggel emelte a KEOP-pályázat, ami idénre kifut. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az
intézményekkel több körben egyeztetésre került a tervezet, valamint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság is tárgyalta. Javasolta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság véleményezését követıen 2012. február 20-án rendkívüli ülésen fogadják el a rendeletet.
Oláh Józsefné részletesen ismertette a költségvetés tervezésével, elıkészítésével és összeállításával
kapcsolatban bekövetkezett jogszabályi változásokat. Az új államháztartási törvény és annak új
végrehajtási rendelete értelmében 2012. január 1-tıl az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az
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önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai elkülönülnek egymástól, míg a
nemzetiségi önkormányzat teljesen önálló költségvetést nyújt be. Az önkormányzat és intézményei –
mint önálló jogi személyek – 2012. január 31-ig önálló adószámot kaptak, önálló bankszámlaszámot
nyitottak, új szakfeladatrend készült, költségvetésük önállóan került megtervezésre. Ebbıl következıen
év közben az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai önállóan kerülnek könyvelésre is,
megteremtve ezzel az önálló beszámoló készítésének feltételeit.
A kiadások körében kiemelte, hogy a személyi juttatások 6-7 M Ft-tal több lesz 2012-ben jubileumi
jutalom és nyugdíjba vonulás miatt. A kötelezı átsorolások tervezésre kerültek, az egyéb juttatások,
cafetéria nem csökkent a tavalyihoz képest. Bevételi oldalon kiemelte, hogy a helyi adó bevételeket az
elmúlt év tényadataihoz terveztük, az iparőzési adó és az építményadó emelése miatti növekedés
figyelembe vételével.
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a jogszabályi változások az intézmények
alapító okiratainak felülvizsgálatát is szükségessé teszik. Lényegi változás, hogy a polgármesteri hivatal
alapító okiratában a helyi önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok nem
szerepelhetnek, csak a hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselı-testület
mőködésével kapcsolatos szakfeladatok tarthatók meg, illetve ezek a költségvetési bevételek és kiadások
tervezhetık. Az új államháztartási törvény a költségvetési rendelet megalkotása elıtt az elıterjesztés
részeként több tájékoztató tábla benyújtását írja elı, melyek közül a több éves kihatással járó
ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek következı három évre várható összegét határozatban kell
megállapítani.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
9/2012. (II. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a több éves kihatással járó feladataiból eredı fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét a határozat mellékletét
képezı kimutatás szerint állapítja meg.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
3. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Belügyminiszteri rendelet alapján 50 m3 szociális célú tőzifa juttatásra került sor. A támogatásban
részesülteket az iskola, az óvoda, a Polgármesteri Hivatal adatai alapulvételével a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság határozza meg, szociális rendeletünket kiegészítettük a jogosultsági
elıírásokkal.
Január 17-én Hoffmann Rózsa államtitkár asszony elıadást tartott Szentendrén a kistérség
pedagógusainak a közoktatás átszervezésérıl. Dunabogdányból is szép számban részt vettünk ezen. A
pedagógiai átszervezés 2012 szeptember 1-tıl lép életbe, a pénzügyi átállás 2013 január 1-tıl valósul
meg, az új pedagógus életpálya modellt 2013. szeptember 1-tıl léptetik életbe.
Január 18-án a DMRV-vel tárgyaltunk a vízi közmővek 2012-es karbantartási, beruházási munkáiról, a
szentgyörgypusztai ivóvízellátás elszámolásáról.
Az iskolai étkezı építkezéshez leszállították a szellızırendszer fıberendezéseit.
Január 23-án közfoglalkoztatási tájékoztató volt Szentendrén a munkaügyi központ szervezésében. A
közmunkavégzés direkt állami támogatása néhány év alatt át fog alakulni, koncepcióváltás történik az
ún. szociális gazdaság beindítása irányába. Helyileg nagyobbrészt önfenntartó, szociális munkahely
teremtı megoldásokat kell kidolgozni. A munkaügyi központ osztja el a térségünkre jóváhagyott
közmunkavégzési keretet. Dunabogdányban 2012-re 1 fı egész éves 8 órás, illetve július végéig 3 fı 6
4

órás közfoglalkoztatását lehet megvalósítani, a második félévre késıbb kell további igénybejelentést
beadni.
A TÁMOP egészséges életmód pályázat megvalósítási fázisba lépett, elkészült az egészségterv.
Megtartottuk a program nyitórendezvényét, amelyen több környékbeli polgármester és jegyzı is részt
vett, ennek részeként egy zenebölcsi foglalkozásra is sor került. Beindultak az elsı foglalkozások, pl.
gyógytorna, gyógyúszás, drogprevenciós elıadások.
Január 25-én kistérségi tanácsülés volt, amelyen döntések születtek a tagönkormányzatokkal kötendı
közoktatási megállapodásról, a Pest Megyei Intézményfenntartó központtal a pedagógiai
szakszolgálatokról, a mozgókönyvtári ellátásról.
A KÖVIZIG megkeresésére közös bejárás volt a Duna parton, a forgó fölötti erdırészen egy vízitúrázó
társaság kajak-kenu pihenı és hétvégi sátorozó helyet bérelne a KÖVIZIG-tıl.
Február 1-jén felülvizsgáltuk az önkormányzati intézményekben elhelyezett tőzoltó készülékeket.
Sürgısen karbantartásokat kell megrendelni.
Február 3-án soron kívüli védelmi bizottsági ülés volt Szentendrén. Egyeztettük a várható hideg
idıjárási idıszakra meghozandó intézkedéseket, felkészülést.
4. Napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2012. évi várható eseményei, programok
Pályi Gyula ismertette a várható eseményeket, tájékoztatta a Képviselı-testületet a tervezett
programokról. Költségvetési kérdésrıl is szó van, hiszen a fedezetet biztosítani kell.
Gräff Albertné kérte annak tisztázását, hogy az általános iskolásoknál a program miért tartalmaz két
látogatást. Úgy véli, hogy az oda-vissza csereutazás egy éven belül nem finanszírozható, javasolta, hogy
egyik évben csak kiutazás, a másik évben pedig csak fogadás legyen.
A Képviselı-testület a napirend tárgyalását 2012. február 20-án újra napirendre tőzi, és akkor hoz
határozatot.
5. Napirendi pont: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV. 6.) önk.
számú rendelet módosítása (szociális célú tőzifa támogatás)
Pályi Gyula ismertette az elızményeket, a Belügyminisztérium szociális célú tőzifa támogatást nyújtott
az önkormányzatnak 762.000,- Ft összegben 50 m3 tőzifához, ehhez 2.000,- Ft/m3 + ÁFA összegő
önkormányzati kiegészítés szükséges, valamint a szállítás költségét kell viselni. A programban részt vevı
Pilisi Parkerdı Zrt.-vel az adásvételi szerzıdés megkötése megtörtént. A jogosultsági feltételeket az
önkormányzat rendeletben köteles szabályozni.
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 2/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletét a
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV. 6.) önk. számú
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
6. Napirendi pont: A környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy 2011. év végén az országgyőlés egy törvénymódosítással befagyasztotta a
2011. évi mértéken a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás díját, emiatt az önkormányzatoknak a
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díjmegállapító rendeleteit módosítani kell, amennyiben a 2012. évre megállapított díj magasabb a 2011.
évi díjnál.
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 3/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletét a
környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
7. Napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
10/2012. (II. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát, és azt a határozat
mellékletét képezı tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a hivatal értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
a módosított és az egységes szerkezetbe szedett alapító okirat kiadására, a Magyar
Államkincstárhoz történı benyújtására: a döntést követı 8 napon belül
8. Napirendi pont: Dunabogdány 2261hrsz.-ú területen található DB-1 jelő figyelıkúthoz kapcsolódó
vízvételi szolgalmi jog bejegyzése
Pályi Gyula ismertette, hogy a KEOP-pályázat egyik figyelıkútja magántulajdonban álló ingatlanon
létesült, ezért az ingatlan tulajdonosával az Önkormányzatnak szolgalmi jog alapításáról szóló
megállapodást kell kötni. A megállapodás elkészült, a Földhivatalhoz történı benyújtáshoz képviselıtestületi hozzájárulásra van szükség.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2012. (II. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és Balogh János között a
Dunabogdány 2261 hrsz.-ú ingatlanon lévı DB-1 jelő figyelıkúthoz kapcsolódó vízvételi
szolgalmi jog alapítása tárgyú megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás aláírására: a döntést követı 15 napon belül
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9. Napirendi pont: Erzsébet királyné úti telekalakítások (716/1, 719/1, 720/1 hrsz.-ú földrészletek
megosztása, illetve a 717/2, 719/2, 720/3 hrsz.-ú földrészletek megosztása)
Pályi Gyula ismertette a 2011-ben hozott önkormányzati határozatokat. Elmondta, hogy a 717/2,
719/2, 720/3 hrsz.-ú földrészletek megosztásához szükséges adásvételi szerzıdés létrejött, így lehetıség
nyílik a telekrendezésre. Bonifert Csaba földmérı mindkét munka elvégzésére árajánlatot adott, elızetes
felmérés is készült már. A végleges mérések elkészülte után kerülhet sor a terület különbségek miatti
adásvételi szerzıdés kidolgozására és beterjesztésére. Javasolta, hogy a költségek viselése 50-50 %
legyen.
Liebhardt András módosító indítványt terjesztett elı, melyben javasolta, hogy a felmerülı költségek
viselése teljes mértékben a kérelmezıket terhelje.
A Képviselı-testület Liebhardt András javaslatát – mely arra irányult, hogy a felmerülı költségek
viselése teljes mértékben a kérelmezıket terhelje– 2 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elvetette
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadta a határozati javaslatot.
12/2012. (II. 8.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elvi
hozzájárulását adja az Erzsébet királyné úti 716/1, 719/1, 720/1 hrsz.-ú, továbbá a 717/2,
719/2, 720/3 hrsz.-ú földrészletek végleges megosztása a határozat mellékletét képezı változási
vázrajzok alapján készüljön el.
2. A Képviselı-testület az 1. pontban írt telekalakításhoz szükséges változási vázrajz és felmérés
elkészítését Bonifert Csaba földmérıtıl megrendeli úgy, hogy az Önkormányzat a költségek 50
%-át (azaz összesen 102.000,- Ft-ot) viseli, a költségek 50 %-a az érintett ingatlantulajdonosokat
terheli.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az érintett ingatlantulajdonosok értesítésére: azonnal
a megrendelésre: a döntést követı 15 napon belül
10. Napirendi pont: Ebadó bevezetésével kapcsolatos tájékoztató
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, az ebrendészeti hozzájárulás lehetséges mértékét, a
megállapítás során figyelembe veendı körülményeket, a mentességi kört. Kiemelte, hogy itt nem
önkormányzati bevételszerzésrıl van szó, mivel a törvény részletesen elıírja azt is, hogy a hozzájárulás
összegét mire kell fordítani. A törvény háromévente kötelezı ebösszeírást és önkormányzati
ebnyilvántartás vezetését írja elı. Az ebek összevezetéses veszettség elleni oltása sajnos tavaly már nem
történt meg, vélelmezhetı, hogy emiatt csökken a beoltott és nyilvántartásokban szereplı ebek száma.
Mindezen körülmények miatt javasolta a Képviselı-testületnek annak megfontolását, hogy olyan
mértékő hozzájárulást vezessen be a településen, amely az összeírás és a szervezett veszettség elleni
oltás biztosításának költségeit fedezi, figyelemmel arra, hogy a fizetési kötelezettség csak olyan mértékő
legyen, ami a kóbor, kitett kutyák számának növekedését nem eredményezi.
Heim Ferenc is támogatta ezt az elképzelést, 500-1000 Ft/év közötti összeg bevezetését javasolta
kutyánként.
Fekete Péter a tartott ebek száma alapján is differenciálná a hozzájárulás összegét.
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11. Napirendi pont: Tájékoztató a bizottságok 2012. évi munkatervérıl
Gräff Albertné ismertette a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkatervét, a népjóléti,
szociális ügyek kapcsán a munkatervben szereplı üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a
munkájukra.
12. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
A Képviselı-testület részére kiosztásra került a 2011. harmadik-negyedik negyedévi határozatok
végrehajtásáról, a megtett intézkedésekrıl összeállított tájékoztató.
13. Napirendi pont: Egyebek
a) 11-es számú fıút melletti korlát javítása (Árpád utcai keresztezıdés)
Heim Ferenc javasolta, hogy a fıút melletti korlát helyreállítása történjen meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
13/2012. (II. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
11-es számú fıút és az Arany J. utca keresztezıdésénél a kerékpárút mellett lévı korlát javítási és
helyreállítási munkáinak elvégzését a RAPID Kft.-tıl megrendeli.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az beérkezett árajánlat alapján a megrendelı
aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
b) A Hajó utcában lévı trafó árvízmentes szintre emelése
Heim Ferenc indítványozta, hogy a Hajó utcában lévı trafó árvízmentes szintre emelése ügyben
ismételten keresse meg az Önkormányzat az ELMŐ-t.
Liebhardt András javasolta, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóságot és az országgyőlési képviselıt is
vonjuk be az ügybe, talán úgy hamarabb várható elırelépés.
c) Kerékpárút szolgalmi jog
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette az MNV Zrt.-tıl az üggyel kapcsolatban érkezett levelet.
d) Stampok településrendezési szerzıdéshez kapcsolódó HÉSZ-módosítás
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a szabályozási terv módosítás keretében a
fıépítész és a tervezı a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az illetékes környezetvédelmi hatóság
képviselıivel tárgyalást folytattak a Natura 2000 területek ügyében. Emellett probléma, hogy a
közútkapcsolat nem rendezett, a TÜZÉP-telep végénél telekcserével kialakítható a megfelelı
csatlakozás.
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14. Napirendi pont: A Mővelıdési Ház igazgatói pályázatának elbírálása
A 14. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 14. napirend keretében elfogadott
önkormányzati határozatot.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı

9

