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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte, hogy az Egyebek napirendi pont keretében a Megváltozott
munkaképességő dolgozó foglalkoztatásának engedélyezése az általános iskolában tárgyú témát vegyék
elıre.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Egyebek / Megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásának engedélyezése az általános
iskolában
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A Pest Megyei Kormányhivatal XIV-B-030/01361-1/2012 ügyiratszámú törvényességi felhívása.
Rendelet a helyi jogszabályok elıkészítése során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályairól
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Pest Megyei Kormányhivatal XIV-B-030/01411-1/2012 ügyiratszámú törvényességi felhívása.
Duna parti strandon fizetı parkolás bevezetésére vonatkozó önkormányzati határozatok
visszavonása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Beszámoló a Mővelıdési Ház 2012. I. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Együttmőködési megállapodás a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületével
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. 2012. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Tájékoztató a hulladékszállítási közbeszerzési eljárásról
2

Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Egyebek
a) Megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásának engedélyezése az általános iskolában
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, majd megadta a szót Spáthné Faragó Éva igazgatónak.
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy az általános iskola és a zeneiskola összevonásakor 25 fı fölé
emelkedett a dolgozói létszám, ennek következtében – tekintettel arra, hogy a foglalkoztatott
megváltozott munkaképességő személyek aránya a létszám 5 %-át nem éri el – rehabilitációs
hozzájárulás megfizetésére köteles az intézmény. Ennek mértéke 964.500,- Ft/fı/év, az intézmény
esetében két fıre kell fizetni. Jelentkezett alkalmas ember, aki hallássérült, alkalmazása esetén részben
kiváltja a hozzájárulás fizetési kötelezettséget. Számításuk szerint 2012. december 31-ig terjedı idıre a
foglalkoztatása 141e Ft-tal jelent több költséget, viszont szükség lenne a munkavégzésére, ezért kéri a
technikai álláshelyek számának egy fıvel történı megemelését.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
87/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013-as
tanévben, a Dunabogdányi Általános és Zeneiskolában a technikai álláshelyek számát egy fıvel
megemeli megváltozott munkaképességő foglalkoztatott alkalmazása érdekében, valamint
biztosítja a szükséges bérköltség különbözet összegét 141e Ft összegben az intézmény 2012. évi
költségvetésében.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézmény értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
A Képviselı-testület az Egyebek napirendi pont tárgyalását felfüggeszti, és a meghívóban szereplı többi
napirendi pont megtárgyalását követıen folytatja.
2. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
A tanuszoda építés garanciális idıszaka júniusban lejárt. Az akkor rögzített, még fennálló, garanciális
hiánypontok felszámolásáról kétszer is tárgyaltunk a Tempero Zrt.-vel. A szellızı-klimatizáló rendszer
hibáinak 70 %-át azóta megjavították, az épület hibás talajvíz elleni szigetelésével kapcsolatos
munkákban még nincs érdemi elırelépés.
2012. július 22-én vasárnap településünk polgármestere részt vett a kistérségi polgármesterekkel
közösen, a Hısök terén a nándorfehérvári gyızelem emlékére rendezett „Amiért a harang szól” címmel
meghirdetett koszorúzáson. A koszorúzás után indított Budapest-Visegrád-Budapest kerékpáros
zarándoklat résztvevıit (kb. 50 fı, akikhez helyben több mint 10 fı dunabogdányi kerékpáros is
csatlakozott) és az ıket kísérı Regélı Fehér Táltos Dobcsapatot délután egy hangulatos helyi ünnepség
keretében fogadtuk a Duna-parti buszfordulónál.
Július 27-30. között a Dunabogdányi Németekért Közalapítvány szervezésében hagyományosan részt
vettünk testvértelepülésünkön, Leutenbachban a Hocketsen.
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Augusztus nagy része a nyári kulturális és ünnepi események jegyében telt el. Augusztus 4-én a
Dunabogdányi Szimfonikus Zenekar, a Svábzenekar, a dunabogdányi könnyőzenei együttesek tagjaiból
összeállt kb. 80 fıs zenekar nagy sikerő Locomotiv GT emlékkoncertet adott, aminek kiváló
hangulatához nagymértékben hozzájárult Karácsony János fellépése, külön köszönet jár érte. A
koncertet augusztus 19-én Visegrádon is megismételtük. Augusztus 3. és 5. között Leutenbachból
településünkre érkezett a Geesmusikerek 41 fıs delegációja. İk is felléptek az 5-én a Mővelıdési Ház
kertjében megtartott Szent Donát napi búcsú bálján, illetve 6-án részt vettek az Esztergomba menı
hagyományos hajókirándulásunkon. Augusztus 17-én esti Duna-parti koncertet tartottunk a Rolling
Stonesra emlékezve. Augusztus 19-20-án a Dunabogdányi Kertbarát Kör megrendezte helyi termény
kiállítását, amin a szárazság ellenére szép termékválasztékot lehetett látni.
Augusztus 20-án megtartottuk települési ünnepélyünket a millenniumi emlékmőnél.
Augusztus 24-én a Gyógyító Jószándék Alapítvány szervezésében, a gyermeküdülıben nyaraló
izomsorvadásos megbetegedésben szenvedı gyermekek javára a Mővelıdési Házban immár második
alkalommal megrendezett jótékonysági koncerten fellépett Szvorák Katalin mővésznı és elıadást tartott
Szörényi Levente.
Augusztus 26-án a katolikus templom kertjében álló emlékmőnél a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében megtartottuk a kitelepítési megemlékezést.
Szeptember 1-én szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat sördélutánt rendezett a Mővelıdési Ház
kertjében azzal a céllal, hogy ezt hagyományteremtı módon minden évben megismételjék.
Augusztus elejére elkészült a kistérségünk önkormányzataival közösen megrendelt Hulladék
Gazdálkodási Terv, amit a készítı cég elküldött szakhatósági véleményezésre.
Augusztus 20. elıtt a Polgármesteri Hivatalban két hét igazgatási szünet volt.
Augustus 16-án ülést tartott a Tahiban a tőzoltó ırs létrehozására megalakult társulásunk (DÖT),
pályáztatás után, a beérkezett ajánlatok kiértékelésével kiválasztottuk a beruházást lebonyolító
mérnökirodát, illetve az épületegyüttes engedélyezési terveit elkészítı tervezı irodát.
A Stampok lovarda, és a Bergmann tó területére elkészült a módosított településrendezési tervanyag,
amit elküldtünk szakhatósági véleményezésre.
Augusztus 29-én a Szentendrei Kistérség társulási tanácsa ülést tartott. 2012.december 31-én a
Kistérség az önkormányzati rendszer átszervezése miatt a mai formájában megszőnik, a Kistérségi
Irodát felkértük, hogy dolgozzon ki alternatívákat a december 31. napja utáni idıszak közös
feladatellátásaival kapcsolatban.
Augusztus 31-ig bejelentést kellett tennünk játszótereink állapotáról a Fogyasztóvédelmi
Felügyelıséghez. Ezt megelızıen munkavédelmi megbízottunkkal ellenırzést tartottunk a
játszótereken. Az Óvodában, a Vízi Sport Egyesület mellett, illetve a Sportpályán megtalálható
játszóeszközök legnagyobb részt megfelelıek, illetve hibáik kijavíthatók. Az iskolában lévı fa
játszóeszközök elöregedtek, elhasználódtak, azokat bontani kell, illetve az Ady Endre utca felsı
szakaszán lévı kis játszótér játszóeszközeit kijavításukig le kell szerelni.
3. Napirendi pont: A Pest Megyei Kormányhivatal XIV-B-030/01361-1/2012 ügyiratszámú
törvényességi felhívása. Rendelet a helyi jogszabályok elıkészítése során alkalmazandó társadalmi
részvétel szabályairól.
Dr. Németh József ismertette a törvényességi felhívást. A törvényességi felhívás kibocsátására azért
került sor, mivel a hely önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a helyi jogszabályok
elıkészítése során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályait. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvénynek ez a módosítása lehetıséget biztosít arra, hogy társadalmi egyeztetés keretében a
helyben élı állampolgárok, a helyben mőködı nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a
rendelettervezetekkel kapcsolatban véleményt nyilváníthassanak. Vannak bizonyos önkormányzati
rendeletek, melyek esetében kizárt a társadalmi egyeztetés. Ilyen például a költségvetésrıl vagy a
képviselı-testület szervezetérıl és mőködésérıl szóló rendelet. A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos
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vélemény-nyilvánítás módja az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezetek véleményezésére
kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímre történı levélküldés, a véleményezési idı legalább
15 nap.
Pályi Gyula indítványozta, hogy a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésébe a nap helyett munkanap
kerüljön, annak érdekében, hogy a beérkezett vélemények értékelésére elegendı idı maradjon a
képviselı-testületi ülést megelızıen.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
88/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja által XIV-B-030/01361-1/2012. számon a rendeletek elıkészítésében való
társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban tett törvényességi
felhívását tudomásul veszi;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2012. szeptember 30.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata 14/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletét a rendeletek
elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
4. Napirendi pont: Pest Megyei Kormányhivatal XIV-B-030/01411-1/2012 ügyiratszámú
törvényességi felhívása. Duna parti strandon fizetı parkolás bevezetésére vonatkozó önkormányzati
határozatok visszavonása
Pályi Gyula ismertette a törvényességi felhívást. A törvényességi felhívás a Képviselı-testület 59/2012.
(V. 17.), 67/2012. (VI. 25.), valamint 68/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozatai kapcsán érkezett,
melyek a strand környékén bevezetett fizetı parkolás tárgyában születtek. Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése alapján fizetési kötelezettséget elıírni,
a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és
mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati
rendeletben lehet. Erre tekintettel a meghozott önkormányzati határozatok visszavonása szükséges.
Miután a strandszezon eltelt, így a tapasztalatok összegyőjtését követıen a vonatkozó törvényi
rendelkezéseknek megfelelıen elegendı idı áll rendelkezésre a rendelet megalkotásához. Kiemelte,
hogy a Strand utcában az intézkedéssel sikerült a korábbi közlekedési káoszt megszüntetni, emellett
pedig a forgalmas meleg nyári hétvégéken jóval több gépjármő rendezett parkolását is biztosítani tudták.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a falugyőlést követı rendes képviselı-testületi ülésen
kerüljön napirendre a rendelet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
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89/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja által XIV-B-030/01411-1/2012. számon egyes önkormányzati határozatok
visszavonásával kapcsolatban tett törvényességi felhívását tudomásul veszi;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2012. szeptember 30.
90/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Duna parti parkolási rend
szabályozása a nyári fürdési szezon alatt” tárgyú 56/2012. (V. 17.) önkormányzati határozatát,
67/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozatát, 68/2012. (VI. 25.) önkormányzati határozatát,
valamint 77/2012. (VII. 16.) önkormányzati határozatát visszavonja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Gräff Albertné 18:05 órakor megérkezett, a Képviselı-testület 7 fıvel határozatképes.
5. Napirendi pont: Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról
Pályi Gyula részletesen ismertette a költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulását. Kiemelte,
hogy a bevételek 48,1 %-ban teljesültek, míg a kiadások 46,1 %-on állnak idıarányosan, ebbıl a
mőködési kiadások 46,3 %-on, a felhalmozási kiadások 49,9 %-on állnak. A bevételek közül a helyi
adók teljesítése félévkor arányaiban csökkenést, de mennyiségében kismértékő emelkedést mutat az
elızı év ugyanezen idıszakához képest. A még futó fejlesztési hitelek lezárása megtörtént, vízi
közmővek felújítása, iskolai étkezı kialakításának folytatása, valamint aszfaltvágó gép beszerzése
valósult meg ezekbıl. Likviditási problémák miatt a teljes értékpapír állomány értékesítésre került. A
tartalékot növelte a 2,8 millió Ft összegő elızı évi költségvetési visszatérítés. Kiadási oldalon a személyi
kiadások és járulékok növekedésének oka a központi bérkompenzáció, amit az állam finanszírozott.
Liebhardt András elmondta, tart attól, hogy nemcsak likviditási probléma van, ezért szigorú
gazdálkodásra van szükség. Amennyiben ez beigazolódik, a következı évre nézve adott esetben súlyos
döntéseket kell hozni az egyensúly biztosítása érdekében.
Pályi Gyula ismertette a gazdálkodással kapcsolatos elıirányzat-változásra vonatkozó önkormányzati
rendeletet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
91/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítésérıl elıterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja
Dunabogány Község Önkormányzata 15/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi
költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
6. Napirendi pont: Beszámoló a Mővelıdési Ház 2012. I. félévi tevékenységérıl
Liebhardt András részletesen ismertette írásban megküldött beszámolóját, sorra véve az állandó
programok, szakkörök helyzetét és a terveket, az intézmény kihasználtságát, a könyvtár helyzetét és
mőködését, az elsı félév kulturális programjait, az intézmény külsı kapcsolatait, valamint a személyi és
tárgyi feltételeket.
Heim Ferenc méltatta és egyúttal köszönetét fejezte ki a Mővelıdési Háznak sokszínő
tevékenységéért, az önkéntes segítık társadalmi munkájáért.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
92/2012. (IX. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési Ház
2012. I. félévi tevékenységérıl elıterjesztett beszámolót elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
7. Napirendi pont: Együttmőködési megállapodás a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületével
Pályi Gyula az elızmények ismertetése keretében elmondta, hogy kb. 5-10 évvel ezelıtt már volt egy
hasonló akciója az Egyesületnek, amikor össze is győlt információink szerint több mint fél millió forint
útfelújításra. Akkor is volt egy szóbeli egyezség, miszerint ha az Egyesület összegyőjt egy összeget, ezt
megduplázza az önkormányzat és útjavításra fordítja. Sajnálatos módon az összegyőjtött összeget a
kezeléssel megbízott személy elsikkasztotta. Annak érdekében, hogy ez még egyszer ne fordulhasson
elı, az önkormányzathoz fordultak azzal, hogy a különféle forrásokból az egyesülethez befolyó útépítési
célú pénzeket egy önkormányzati bankszámlára fizethessék be, aminek a rendelkezési joga közös lenne.
Van egy régebben nyitott bankszámlánk, ami erre a célra megfelelı lenne. A megküldött megállapodás
tervezet 4. pontja nem megvalósítható, ezt törölni kell. Az együttmőködés keretében figyelnék a
súlykorlátozási rendelet betartását, a hegy területére behajtó 12,5 tonnánál nehezebb forgalmat ık is
regisztrálnák, az adatok alapján a befolyó összeg ide esı része elkülöníthetı lenne.
Liebhardt András példaértékőnek nevezte az Egyesület tevékenységét, és önszervezıdı munkájukat.
Ennek ellenére úgy látja, hogy az Önkormányzat jelenlegi helyzetében nem tud olyan kötelezettséget
vállalni, aminek pontos összegét, terhét nem ismeri. Az ötlettel egyetért, jó lenne ha így tudna mőködni
a település, de most ezt nem lehet vállalni.
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Fehérvári Anna javasolta, hogy a „kötelezi magát, hogy a számlára érkezı összeggel azonos összeget
utal” kitétel helyett a „költségvetési helyzetétıl függıen a költségvetés tervezésekor megvizsgálja és
döntést hoz az önkormányzati hozzájárulás mértékérıl az adó 1 % összegének ismeretében, figyelembe
véve a település más részein szükséges munkákat is” szövegrész kerüljön.
Schuszter Gergely kifejtette, hogy pályázati tanácsadást és pályázatírásban való segítség nyújtást el tud
képzelni, akár önrész biztosítását is, ez alapján kellene újrafogalmazni a megállapodást.
A Képviselı-testület a napirendet határozathozatal nélkül lezárta azzal, hogy az elhangzott javaslatok
figyelembe vételével átfogalmazott szerzıdés szöveget küld az Önkormányzat az Egyesület részére.
8. Napirendi pont: 2012. évi fejlesztések, beruházások áttekintése
Pályi Gyula tételesen ismertette az idei beruházási, fejlesztési tételeket és azok költségeit, a 2012. évi
költségvetés vonatkozó táblázata szerint.
Elkészült a község esélyegyenlıségi terve (ennek megléte sok pályázat beadhatóságának feltétele),
befejezı fázisban van, a harmadik negyedévben lezárul a vízbázis védelmi KEOP pályázat. A
településrendezési terv módosítások területén elkészült a Stampok-lovarda, Bergmann tó területére
vonatkozó módosítás, ami szakhatósági véleményezés alatt van, további két tervezési csomag (kisebb
léptékő módosítások átvezetése, Windt-féle rehabilitációs projekt) indításának elıkészítése folyik.
Az éves költségvetésbe betervezett 7,6 millió forintnál jóval nagyobb összegeket kellene fordítani a vízi
közmővek egyre kevésbé halasztható felújítási munkáira. Idén elkészült a Duna-köz és a csápos kút
között 400 fm gerincvezeték sürgıs cseréje, de a DMRV szerint még az idén további 11-13 M Ft-ot
kellene az ivóvíz- és szennyvízhálózatra költeni, amire jelenleg nincsen forrásunk. A DMRV-vel
tárgyalásokat folytatunk a Visegrád-Szentgyörgypusztára átadott ivóvízmennyiség visszamenıleges
elszámolásáról, az évek alatt oda átadott vízmennyiség árát be szeretnénk számítani az elszámolásokba.
Az utak kátyúzására 2,5-3,5 millió forintra lenne szükség, erre egyelıre csak 1 millió forintos keretet
tudtunk betervezni, ebbıl a legsürgısebb javítások kezdıdhetnek meg. Az Erzsébet királyné úti
csapadékvíz elvezetés ügyében a szükséges telekalakítások elıkészítése folyik, a csapadékvíz elvezetés
idénre elıirányzott tervezési munkáit forrás hiányában még nem tudtuk megrendelni. Az iskolában
folytatódott az új étkezı építése, megtörtént a szellızı berendezések beszerelése, elkészültek a villamos
kiviteli tervek, de a pénzügyi nehézségeink miatt ennek az építkezésnek a folytatását is le kellett állítani.
A Tahiban a szomszéd önkormányzatokkal közösen tervezett tőzoltóırs építése az idén valószínőleg
már nem fog elkezdıdni, mivel a kiírt hitel pályázatra egyetlen bank sem adott ajánlatot. A jelenleg
rendelkezésre álló összegbıl az építési engedélyezési tervek elkészítését lehet megrendelni.
Liebhardt András a vízi közmővek felújításával kapcsolatban tett észrevételt, véleménye szerint van
egy önkormányzati vagyon, ami terhet ad, ahelyett, hogy bevételt hozna. Szakember bevonását tartja
szükségesnek a további tárgyalások során az önkormányzati tulajdonosi érdekek képviseletére.
Kérte továbbá, hogy az aszfaltozási-kátyúzási munkák a lehetı leghamarabb kezdıdjenek meg.
9. Napirendi pont: Tájékoztató a hulladékszállítási közbeszerzési eljárásról
Pályi Gyula ismertette a közbeszerzési eljárás elızményeit. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok bontása 2012. augusztus 28-án megtörtént, négy ajánlat
érkezett. Ismertette az ajánlattevıket: A.S.A. Magyarország Kft., AVE Tatabánya Zrt., Dunakanyar
2012 Konzorcium, Hulladék Gazdálkodási Konzorcium Dunakanyar. Az ajánlattevık részére
hiánypótlási felhívás került kiküldésre, a Dunakanyar 2012 Konzorcium (Saubermacher csoport) nem
teljesítette a hiánypótlási felhívást, így az ajánlata érvénytelen. A három versenyben maradt cég ajánlata
érvényes, viszont igen nagy szórást mutat, így alaposan meg kell vizsgálni az irreális megajánlások
kérdését.
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A benyújtott szakmai ajánlatok alapján azok összehasonlítása, a mőszaki tartalom ellenırzése, egyes
árak összevetése, valamint a maximális mennyiséghez viszonyítva a tervezett éves költségekhez képest a
megajánlott árak alapján az éves értékek kiszámolása a feladat. Ezt követıen szeptember 17. és 21.
között kell képviselı-testületi döntést hozni az eljárás eredményérıl, annak érdekében, hogy az
esetleges jogorvoslatokra is tekintettel október elején szerzıdést lehessen kötni a nyertes ajánlattevıvel.
Kiosztotta a három érvényes ajánlattevı ajánlatának kiértékelését tartalmazó kimutatást.
1. Napirendi pont: Egyebek
b) Vízbázis védelmi határozat kötelezései
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette a KDV-KTVF által a Dunabogdány üzemelı sérülékeny vízbázis
védıterületének kijelölése tárgyú határozatban felsorolt, a 2012-2013. évekre esı hatósági kötelezések
összeállítását.
c) 2012. évi hajókirándulás pénzügyi kimutatása
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette az esztergomi búcsúi hajókirándulás mérlegét, valamint a 2013. évi
elızetes jegyár kalkulációt. Javasolta, hogy a kérdést a Kulturális Bizottság tőzze napirendjére.
d) Sportpálya büfé bérleti szerzıdés
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a sportpálya területén lévı büfé bérleti szerzıdése
2012. augusztus 31. napjával lejárt. A megállapodás, valamit a 93/2010. (IX.13.) önk. sz. határozat
alapján a vendéglátó ipari egységgel a szerzıdés lejárta után az Önkormányzat rendelkezik.
e) Kormos Imre panaszbeadványa
Pályi Gyula kiosztotta és ismertette Kormos Imrének a Képviselı-testületnek
panaszbeadványát, melyre 30 napon belül választ küld az Önkormányzat nevében.

címzett

Herr Tamás hozzátette, hogy a beadvány részben nem valós dolgokat tartalmaz, másrészt olyan
területre vonatkozóan fogalmaz meg panaszt, ami a Vízi Sport Egyesület bérleti szerzıdés szerinti
területe. Jelezte, hogy Egyesületük is megfogalmazza észrevételeit a Duna-part használatával
összefüggésben.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:20 órakor bezárta.
K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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