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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 8-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes. Heim Ferenc és Liebhardt András kimentette magát.
Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Megállapodás a járási kormányhivatal kialakításához a Pest Megyei Kormányhivatal és
Dunabogdány Község Önkormányzata között
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása, rendeletmódosítás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A DMRV Zrt. és Dunabogdány Község Önkormányzata közötti megállapodás a 2012. évi vízi
közmő rekonstrukciós feladatok megvalósításáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Megállapodás a járási kormányhivatal kialakításához a Pest Megyei Kormányhivatal
és Dunabogdány Község Önkormányzata között
Dr. Németh József tájékoztatást adott arról, hogy a járási hivatalok létrejöttével kapcsolatban a
járásszékhely városnak kell biztosítania a feladatellátás helyszínét, valamint – az érintett településekkel
közösen – a feladatellátást szolgáló ingóságokat és személyeket. Erre vonatkozóan az érintett
településeknek megállapodást kell kötni a Pest Megyei Kormányhivatallal és fel kell hatalmazni a
polgármestert annak aláírására. A megállapodás tartalmát Kormányrendelet határozza meg. A járási
hivatalok átveszik azokat a közszolgálati tisztviselıket, akik ezeket a feladatokat eddig a polgármesteri
hivatalokban végezték.
Mivel a megállapodást az Önkormányzat köti a Pest Megyei Kormányhivatallal, ezért a Képviselıtestületnek fel kell hatalmaznia a Polgármestert az Önkormányzat nevében történı aláírásra. A járási
megállapodásokat a kistérség településeinek polgármesterei és dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja 2012. október 12-én 14 órakor írják alá Szentendrén.
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A Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területe a jelenlegi kistérség településeire (Budakalász
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer,
Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) terjed ki. A Járási Hivatal székhelye a Szentendre,
Dunakorzó 18. szám alatti ingatlan lesz, kirendeltség fog mőködni Pomázon és Tahitótfaluban.
Községünkben, továbbá Pilisszentkereszten és Leányfaluban ún. települési ügysegéd, vagyis járási
ügyintézı fog mőködni, akinél a járáshoz kerülı ügyekben az eljárást el lehet majd helyben indítani. Az
ügysegéd a Polgármesteri Hivatal épületében kap irodahelyiséget és a szükséges informatikai eszközöket
is biztosítani kell részére. A Járási Hivatal létszáma 80 fı lesz, melyet a járás illetékességi területéhez
tartozó települések Polgármesteri Hivatalaiból töltenek fel.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
99/2012. (X. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a járási (fıvárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet melléklete alapján elkészített, a
Pest Megyei Kormányhivatal és Dunabogdány Község Önkormányzata között kötendı, a járási
hivatal kialakításáról szóló megállapodást jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása, rendeletmódosítás
Pályi Gyula ismertette a lezárult közbeszerzési eljárás szerinti árak alapján a lakossági közszolgáltatási
díjak megállapítása iránti számítást. Külön kezelendı az üdülıterületi ingatlanok köre, valamint az
állandó lakosú ingatlanok köre. Az új szolgáltató díjtételei és a hozzájuk tartozó becsült mennyiség
alapján fizetendı éves díjat kell nullszaldósan beszedni a lakosságtól. Az elvégzett számítás szerint ez 46
%-os emelést jelent. Az emelés a jogszabályi nettó 650,- Ft / 120 liter edény ürítési korláton belül van.
Novembertıl az új közbeszerzési eljárás szerinti árak alapján kell fizetni, ez a díj 2013. december 31-ig
lesz érvényes, akkor az új hulladéktörvény alapján hatósági ármegállapítás kerül bevezetésre.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2012. (X. 8.) önkormányzati rendeletét
a környezetvédelemrıl szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: A DMRV Zrt. és Dunabogdány Község Önkormányzata közötti megállapodás a
2012. évi vízi közmő rekonstrukciós feladatok megvalósításáról
Pályi Gyula ismertette az ivóvíz ellátó rendszer és a szennyvízelvezetı rendszer 2012. évi nem
halasztható rekonstrukciós munkálatainak I. ütemét a rendelkezésre álló hitelkeret terhére a DMRV Zrt.
elvégezte az erre vonatkozó vállalkozási szerzıdés alapján. Az ivóvíz rendszer rekonstrukció II. üteme
és a Rókus kápolnánál lévı szennyvíz átemelı munkálatait is idén elvégezné a DMRV Zrt., a kivitelezés
befejezését követıen állítana ki számlát 60 napos fizetési határidıvel, melyet a 2013. elsı negyedévi
bérleti díjas számlával kezdıdıen számla kompenzációként érvényesítene a tartozás meglétéig. Ezt a
megállapodást a Képviselı-testület nem hagyta jóvá (58/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat), a
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jóváhagyás elıtt további egyeztetést tartott szükségesnek, döntıen a szentgyörgypusztai ivóvíz
fogyasztás elszámolása miatt. A DMRV Zrt. a munkálatok nagy részét már elvégezte az I. ütem
kivitelezésével egyidejőleg mőszaki célszerőségi okokból, viszont a megállapodás létrejöttéig visszatartja
az Önkormányzat részére fizetendı bérleti díj összegét. Ennek beérkezése (kb. 6 M Ft) pedig az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosítása miatt különösen fontos.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a megállapodás jóváhagyásától függetlenül a VisegrádSzentgyörgypuszta ivóvízfogyasztás ügyében sürgısen folytatni kell a tárgyalásokat a DMRV Zrt.-vel,
egyrészt az eddigi fogyasztás elszámolása, másrészt pedig a jövıbeni fogyasztás pontos mérése és
számlázása érdekében szakaszmérı felszerelése tárgyában.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
100/2012. (X. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3.) között a Dunabogdány, Duna köz
ivóvíz rekonstrukció II. üteme, „A” gépház szivattyú-csere, valamint a Dunabogdány „Kápolna”
szennyvíz átemelı rekonstrukciós munkálatainak megvalósítására és elszámolására vonatkozó
Együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a megállapodás megkötésére: azonnal
4. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelő – típusát, az egyik a
hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók részére igényelhetı, a másik pedig a hátrányos
szociális helyzető felsıoktatási tanulmányaikat megkezdı fiataloknak szól. A pályázat beadási határideje
2011. november 15. napja, pályázati őrlap a Hivatalban megtalálható, de az interneten is elérhetı.
Beadni az erre rendszeresített internetes felületen kell.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
101/2012. (X. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
• csatlakozik a 2013. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszerhez,
• felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentumot.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont: Egyebek
a) A 0235 hrsz.-ú út belterületbe csatolása
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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102/2012. (X. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Stampok László
(2000 Szentendre, Törökvölgyi u. 3.) tulajdonát képezı dunabogdányi 0235 hrsz.-ú kivett út
megnevezéső ingatlant belterületbe csatolja a jelenlegi földhivatali térképi állapot szerint.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:40 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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