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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 4-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Gräff Albertné 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. Fehérvári Anna jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, kimentette magát.
Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta 1. napirendi pontként napirendre tőzni Az U-10146-30
lajstromszámú úszómő hasznosítása tárgyú napirendet sürgısséggel Schuszter Gergely javasolta zárt
ülésen a 1348/2 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalását.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1. Az U-10146-30 lajstromszámú úszómő hasznosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Az LVX-982 forgalmi rendszámú tehergépjármő üzemeltetése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Az iskola állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó használati szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttmőködési megállapodás
felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. II. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Új szociális rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A Dunabogdány-Leutenbach partnerkapcsolat 2013. évi várható eseményei, programok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Az A.S.A. Magyarország Kft. hulladékszállítási szolgáltatási szerzıdésének felmondása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Új hulladékszállítási közbeszerzési eljárás kiírása Leányfaluval és Tahitótfaluval közösen
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága 2013. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. A Dunabogdány 1348/3 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Az U-10146-30 lajstromszámú úszómő hasznosítása
Pályi Gyula ismertette az elızményeket. Az úszómő vonatkozásában 2010. szeptember 28-án jött létre
egy megállapodás az Atlantis Visegrád Klub Kft.-vel, mely a Kft. részére üzembentartói jog alapításáról,
valamint a kapcsolódó költségviselésrıl szólt. Ezt a megállapodást 2011. március 16-án a felek
módosították, a határozatlan idıtartamú megállapodást 10 év határozott idejővé alakították, és az
úszómő állapota miatt szükséges felújítási munkák miatt pontosították.
A Képviselı-testület tavaly már napirendre tőzte az úszómő értékesítését, azonban akkor elhalasztotta a
döntést. A Kft. ügyvezetıje, Jung Vilmos újabb vételi ajánlatot terjesztett elı.
Jung Vilmos vételi ajánlatát ismertette, miszerint 300.000,- Ft vételárért a Kft. meg kívánja vásárolni az
úszómővet, azzal, hogy ezen felül a szükséges okmányok módosítását és azok költségeit is a Kft. viseli.
Az üzembentartói megállapodás ennek megfelelıen megszüntetésre kerül, viszont a Kft. a hátralévı 8
évben is térítésmentesen biztosítja a dunabogdányi ének-, és zenekarok, óvodai és iskolai csoportok, ill.
a Sport Egyesület részére a Visegrád-Nagymaros közötti oda-vissza szállítást elızetes bejelentkezés
alapján, valamint elızetes egyeztetés alapján szabad kapacitás esetén kompot biztosít az Önkormányzat
részére zenei rendezvényhez, vízi koncert megrendezéséhez.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
9/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal tulajdonában álló U-10146-30 lajstromszámon nyilvántartásba vett felépítmény nélküli
közforgalmú kikötıpontont értékesíti az Atlantis Visegrád Klub Kereskedelmi és Hajózási Kft.
(2025 Visegrád, Révkikötı 121/2 hrsz.) részére 300.000,- Ft vételárért az alábbi feltételekkel:
- Az adásvétel miatt szükséges okiratok, okmányok módosításával, saját névre történı átírás
intézésével kapcsolatos valamennyi kiadás és költség vevıt terheli.
- Az üzembentartói jog alapításáról szóló 2010. szeptember 28-án kelt, majd 2011. március
16-án módosított megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik, azzal, hogy
a Kft. a megállapodásból fennmaradó idıszakban továbbra is vállalja, hogy a dunabogdányi
zene-és énekkarokat, iskolai és óvodai csoportokat, a Sport Egyesület tagjait elızetes
bejelentkezés alapján térítésmentesen szállítja Visegrád és Nagymaros között; valamint
elızetes egyeztetés alapján szabad kapacitás esetén kompot biztosít az Önkormányzat
részére zenei rendezvényhez, vízi koncert megrendezéséhez.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerzıdés aláírására.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az adásvételi szerzıdés aláírására: a döntést követı 30 napon belül
2. Napirendi pont: Az LVX-982 forgalmi rendszámú tehergépjármő üzemeltetése
Pályi Gyula elmondta, a tehergépjármővet üzemeltetı Bob-Cat Kft. képviselıi kérték, hogy a
tehergépjármő jövıbeni üzemeltetésérıl kívánják a Képviselı-testületet tájékoztatni. Megadta a szót
Herr Attilának.
Herr Attila tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Kft. az üzemeltetési megállapodás
megszüntetését kezdeményezi, ebben a formában nem kívánják a jövıben fenntartani a szerzıdést,
elsısorban a lakosság részérıl érkezı támadások miatt. Megítélésük szerint az Önkormányzattal az
együttmőködés, a partnerség jó volt, mindkét fél számára, viszont az utóbbi idıben sok támadás érte a
Kft.-t és a családtagjaikat is. Mindezek alapján a téli szezon elmúltával, 2013. március 31-gyel a
megállapodást meg kívánják szüntetni és a tehergépjármővet megfelelı karbantartott állapotban
visszaadják. Elmondta, hogy a tehergépjármő megvásárlására is gondoltak, mivel hasonló típusú
külföldrıl beszerzett gépjármővekkel dolgoznak.
Pályi Gyula ismertette a szerzıdést, annak értelmében havonta 4 teljes napot az önkormányzatnak
fuvaroznak gépjármővezetıvel együtt, a gépjármő üzemeltetési költségeit viselik, 3,5 hónapig télen
készenlétben állnak, az Árpád téri telephelyen tárolt síkosság mentesítı szóróanyagok rakodásához
rakodógépet adnak (bobcat). Ezt a téli szezont így mindenképpen végig kell csinálni.
Heim Ferenc szerint ezt a konstrukciót fenn kell tartani, bármilyen más megoldás kiadással járna, sok
pénzébe kerülne az Önkormányzatnak az üzemeltetés, karbantartás, a személyzet, stb. Ez egy jó
megállapodás, amit a támadások ellenére meg kellene tartani, kérte ezért, hogy a Kft. is gondolja át ezt a
kérdést. A Bogdányi Híradóba javasolna egy tisztázó írás megjelentetését.
Schuszter Gergely is hasonló véleményt fogalmazott meg. Megérti a Kft. problémáját, döntését,
hiszen ık itt és a környéken dolgoznak, ebbıl élnek, nem tesz jót egy vállalkozásnak az ilyen jellegő
támadások sora. Ezért is a kérdés végleges rendezéséhez az a javaslata, hogy a Bogdányi Híradóban egy
nyilvános pályázatot tegyen közzé az Önkormányzat a mőködı rendszerhez hasonló feltételekkel, ezen
a Kft. is részt tud venni, és ha nem jelentkezik senki, a Kft.-vel újra lehet gondolni a megállapodás
részleteit. Így nem lesz támadható az, hogy miért ık végzik ezt a munkát.
Liebhardt András egyetértett a pályáztatással, ez egyszer és mindenkorra tiszta helyzetet
eredményezne.
Gräff Albertné Heim Ferenc véleményével értett egyet.
Fekete Péter javasolta a szerzıdés újratárgyalását, pontosítását a kialakult gyakorlathoz, továbbá a
kölcsönös igények alapján, erre a tavaszi idıszak megfelelı lenne, ezután pedig a „jogtalan elıny”kritika visszautasítható. Reméli, hogy a Kft. is nyitott lesz erre.
Pályi Gyula ismertette az idei hóeltakarítás, síkosság-mentesítés tapasztalatait, meghatározott utcarend,
felosztás szerint végzi a két gépjármő ezt a munkát, 6-7 óra kell ahhoz, hogy egyszer végighaladjanak a
falun.
A Képviselı-testület határozathozatal nélkül lezárta a napirendet azzal, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság márciusban napirendre tőzi a kérdést.
3. Napirendi pont: Az iskola állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó használati szerzıdés
Pályi Gyula elmondta, hogy a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény, valamint a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény alapján az Önkormányzat tulajdonában levı, az állami fenntartású köznevelési
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intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá
az intézményekben levı eszközöket, felszereléseket - a KIK ingyenes használatába kerül.
Dunabogdány Község Önkormányzata és a KIK 2012. december 14-én átadás-átvételi megállapodást
kötött, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába kerülı ingó és ingatlan vagyonelemek
körét.
Az állami intézményfenntartó központ ingyenes használati jogának fennállása alatt a köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt
mőködteti és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A bérbeadás az érintett
köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha nem gátolja a
pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását.
A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény alapján a mőködtetés feltételeit és az ingyenes használat
részleteit a KIK és Dunabogdány Község Önkormányzata a feladatokhoz igazodó, egyedi szerzıdésben
állapítják meg, melynek részletes szabályait a mellékelt használati szerzıdés tartalmazza.
Dr. Németh József ismertette a megküldött használati szerzıdés egyes pontjaihoz írt kiegészítéseket,
valamint a tanuszoda külsıs intézmény általi térítés ellenében történı használatát szabályozó pontot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
10/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
Dunabogdány Község Önkormányzata között kötendı használati szerzıdést, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttmőködési
megállapodás felülvizsgálata
Pályi Gyula ismertette, hogy az új, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
alapján a helyi önkormányzatnak a helyiséghasználatra, mőködési feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást kellett kötnie a helyi nemzetiségi önkormányzattal. Ennek
határideje 2012. június 1. napja volt, az új törvényi elıírásoknak megfelelı együttmőködési
megállapodást a nemzetiségi önkormányzat 26/2012. (IV.12.) számú határozatával, a helyi
önkormányzat képviselı-testülete pedig 44/2012. (V.7.) önkormányzati határozatával elfogadta, a
megállapodás aláírására 2012. május 15-én került sor.
A törvény szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy idıközi választás esetén
az alakuló ülést követı harminc napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot elvégeztük, az
idıközben, 2013. január 1-tıl hatályba lépı jogszabályi változások miatti módosításokat a megállapodás
szövegén átvezettük, ezek az államháztartási törvény módosításából erednek.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Dunabogdány Község Önkormányzata és a Német
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Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány között kötendı együttmőködési megállapodás
módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
5. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. II. félévi tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
Herr Tamás elmondta, hogy a második félévben több saját szervezéső programjuk volt: augusztusban
megtartották a kitelepítési megemlékezést. Szeptemberben nemzetiségi sördélutánt szerveztek, ahol 100
fellépı volt, a helyi Singkreis és Svábzenekar, valamint a Taksonyi Tánccsoport. A nemzetiségi esten
helyi fiatalok német nyelvő színdarabot mutattak be, novemberben pedig megtartották a hagyományos
Márton napi felvonulást, közel 600 résztvevıvel.
Az Idısek Napja rendezvényt pénzügyileg támogatták. Decemberben tartotta a nemzetiségi
önkormányzat a közmeghallgatást. Kiemelte még a szeptember 16-ai kerékpárút névadó ünnepséget,
melyet a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezett. Támogatást nyújtottak a Leutenbach-i delegáció
utazásához.
A feladatalapú támogatás iránti pályázat összeállításával sokat dolgoztak, a megítélt támogatás 2013.
júliusig használható fel. Ismertette a nyertes pályázatokat, a beadott 8 pályázatból 4 részesült
támogatásba, ez jó arány. Végül ismertette a 2013. évi programtervet.
6. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
Január 8-án a polgármester és a települési fıépítész Budapesten részt vett a Pest Megyei
Kormányhivatal által megszervezett, az agglomerációs jogszabályi változásokat ismertetı elıadáson.
Január 17-én bemutatkozó látogatáson járt a Polgármesteri Hivatalban Nagy Gábor tü. alezredes, a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség új vezetıje.
Ugyancsak január 17-én megtörtént településünk új honlapjának átadása, feltöltése.
Január 18. és 21. között zajlott Dunabogdányban a Kárpát-medencén belüli Bogdányok találkozója
Nyírbogdány, Tiszabogdány (Ukrajna) és Dunabogdány részvételével. 19-én, szombaton közösen részt
vettünk Budapesten a Hagyományok Házában a XVII. Magyar Kultúra Napja Gálán. Vasárnap
településünket mutattuk be illetve rövid kirándulást szerveztünk Esztergomba, este pedig a vendégek is
részt vettek a Fábián-Sebestyén napi búcsún. Egyeztettük, hogy a Bogdány találkozókat a jövıben
évente folytatni kívánjuk.
Január 21-én a Szentendrei Járási Hivatal vezetıje, Dr. Varga László járt látogatáson a hivatalban.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából színvonalas mősoros estet rendezett a Mővelıdési
Ház.
Január 27-én a helyi zenekarok és énekkarok részvételével megrendeztük hagyományos újévi
koncertünket a Sportcsarnokban.
Január 28-án László Tamás Budapest XIV. kerületi polgármester meghívására, Vácz Gyula urat is
képviselve, részt vettünk a fiatalon mártírként elhunyt Bauer Sándor temetése évfordulóján rendezett
megemlékezésen és koszorúzáson a Rákospalotai Köztemetıben. A megemlékezésen részt vett a Cseh
Köztársaság magyarországi nagykövete is.
Január 29-én Leányfalun a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést tartottunk a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerzıdés felmondása, és Tahitótfaluval, Leányfaluval közös új közbeszerzési eljárás
kiírása ügyében.
Január 31-én az új törvényi szabályozásnak megfelelıen megtartotta alakuló ülését Szentendrén a
Szentendre Járás Helyi Védelmi Bizottsága. A kistérségi polgármesterek kérelmezték, hogy valamilyen
formában a HVB biztosítsa ülésein az összes településnek a polgármesteri jelenlétet.
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Január utolsó napjaiban megtörtént a szociális tőzifa kiszállítása a rászoruló családokhoz.
Heim Ferenc 17:30 órakor távozott az ülésrıl, a Képviselı-testület 5 fıvel határozatképes.
7. Napirendi pont: Új szociális rendelet megalkotása
Pályi Gyula ismertette a rendelettervezetet.
Dr. Németh József elmondta, hogy a szociális rendelet 1994-es, több mint 10 módosításon esett át,
megérett az újraalkotásra. Az új rendeletet a Népjóléti Bizottság is részletesen megtárgyalta, a korábbi
rendelethez képest szabályozottabb, szigorúbb rendelet készült, de akinek a tartós vagy átmeneti
állapota, helyzete indokolja és rászorul, annak ezután is tudnak egyszeri vagy rendszeres ellátást
biztosítani.
Fekete Péter elmondta, hogy tisztázni kellett, hogy az egyes ellátásokat ki adhatja, önkormányzat,
polgármester, bizottság, jegyzı, állam, valamint voltak különféle próbálkozások is az igénylések között,
ami szükségessé tette az újraszabályozást. A társadalmi véleményeztetés is megtörtént, a hatályba lépés
után figyelni fogjuk a tapasztalatokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzata Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 2/2013. (II. 11.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
8. Napirendi pont: A Dunabogdány-Leutenbach partnerkapcsolat 2013. 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.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
12/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdány-Leutenbach
partnerkapcsolat 2013. évi várható eseményeirıl, programokról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
9. Napirendi pont: Az A.S.A. Magyarország Kft. hulladékszállítási szolgáltatási szerzıdésének
felmondása
Pályi Gyula ismertette, hogy Dunabogdány közigazgatási területén a 2012. október 8-án létrejött
közszolgáltatási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) alapján 10 év idıtartamra az A.S.A.
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Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. végzi a lakossági települési szilárd,
szelektíven győjtött, zöldhulladék és veszélyes hulladék begyőjtését, szállítását és ártalmatlanítását, illetve
lomtalanítást. Közszolgáltató 2012. december 21-én fax útján, majd 2013. január 3-án levél formájában
a Szerzıdést felmondta, tekintettel arra, hogy a 2013. január 1-én hatályba lépett hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény alapján a Közszolgáltatónak hulladéklerakási járulékot kell fizetnie. Az
Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladéklerakási járulék megfizetését nem tudta átvállalni, mivel a
2013. évi költségvetés még nem volt ismert, valamint a Törvény végrehajtási rendeletei sem ismertek.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
13/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az A.S.A.
Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kırösi út 53., a
továbbiakban: Közszolgáltató), mint a település közigazgatási területén keletkezı lakossági
települési szilárd, szelektíven győjtött, zöldhulladék és veszélyes hulladék begyőjtését, szállítását és
ártalmatlanítását, illetve lomtalanítást végzı közszolgáltató 2012. december 21-én érkezett
felmondását tudomásul veszi az alábbi feltétellel:
•
A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap (azaz hat hónap), mely alatt
Közszolgáltató továbbra is köteles szerzıdésszerően teljesíteni.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közszolgáltatót e döntésrıl értesítse.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítésére: azonnal
10. Napirendi pont: Új hulladékszállítási közbeszerzési eljárás kiírása Leányfaluval és Tahitótfaluval
közösen
Pályi Gyula elmondta, hogy a jelenlegi közszolgáltató felmondása következtében új hulladékszállítási
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, melyet a hat hónapos felmondási idı alatt kell
lebonyolítani. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltató mind Leányfalu, mind Tahitótfalu településeken
felmondta a közszolgáltatási szerzıdést, így a két településsel közösen hirdetnénk meg a közbeszerzési
pályázatot.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
14/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a település
közigazgatási területén keletkezı települési szilárd, szelektíven győjtött, zöldhulladék és veszélyes
hulladék begyőjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, illetve lomtalanításra részvételi felhívással
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
• Ajánlatkérık: Dunabogdány, Leányfalu, és Tahitótfalu települések közösen.
• A közszolgáltatási szerzıdés idıtartama: 10 év.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körő
lebonyolítására a legkedvezıbb ajánlattevıvel 400.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 508.000 Ft összegben
megbízza a dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (dr. Nedwed Mária ügyvéd, 1054, Budapest, Vadász u. 32.
I. em. 3.). A megbízási díjat Ajánlatkérık lakosságszám arányosan viselik.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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11. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2013. évi munkatervérıl
Gräff Albertné ismertette a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkatervét, a szociális
ügyek kapcsán a munkatervben szereplı üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a munkájukra.
12. Napirendi pont: Egyebek
a) A Dunabogdány 2683 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezett hulladék felszámolására kötelezés
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi lés
Vízügyi Felügyelıség kötelezését.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy tárgyalást kezdeményez az Önkormányzat a
Felügyelısségnél annak érdekében, hogy az ingatlanon felhalmozott föld eltávolítását mellızze a
hatóság.
b) A KVG Zrt. által küldött felszólítás
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a korábbi hulladékszállítási közszolgáltatótól érkezett jóteljesítési
garancia visszafizetése iránti megkeresését. Az elızmények összegyőjtését követıen az Önkormányzat –
ügyvédjének bevonásával – válaszlevelet küld a Társaságnak.
13. Napirendi pont: A Dunabogdány 1348/3 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
A 13. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 13. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatot.
15/2013. (II. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a dunabogdányi 1348/2 hrsz-ú, 1070 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezéső ingatlant értékesíti Fleckenstein Rajmund (2023 Dunabogdány, Fácános u. 2536/2
hrsz.) részére 1.600.000,- Ft + ÁFA vételárért.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az adásvételi szerzıdés aláírására: a döntést követı 30 napon belül
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:15 órakor bezárta.
K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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