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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 22-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
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 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat, javasolta sürgısségi indítványként zárt ülésen
napirendre tőzni A Dunabogdány 3627 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat tárgyú elıterjesztést.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítása. Bergmann tó és Stampok szabadidıpark
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat részmódosításai. Az A.D.U. Építész Iroda Kft.
tervezési szerzıdésének jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Tőzoltóırs kialakítása Tahitótfaluban.
többletköltsége
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

A Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetés módosított
anyagának elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

A Dunabogdány 3627 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

A

tőzoltóırs

és

mentıállomás

elıkészítésének
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1. Napirendi pont: Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosítása. Bergmann tó és Stampok szabadidıpark
Pályi Gyula köszöntötte a naprendhez meghívott tervezıket és fıépítészt. Ismertette a szabályozási
terv módosítás jelenlegi állását. A Képviselı-testület által jóváhagyott Egyeztetési anyagot, valamint
Natura 2000 hatásbecslést és környezeti vizsgálat dokumentációt az eljárásban részt vevı szervek,
hatóságok véleményezték. Utolsó véleményként érkezett meg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (a továbbiakban: zöldhatóság, Felügyelıség) véleménye,
mely a Bergmann-tó körüli területrész vonatkozásában nehezen értelmezhetı, több esetben
önmagának, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park véleményének is ellentmondó, nem ésszerő
megállapításokat tartalmaz. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai helyszíni szemlét követıen
fogalmazták meg véleményüket.
Vincze Attila tájtervezı részletesen ismertette a zöldhatóság véleményét és rámutatott annak
ellentmondásaira, a valós helyzet figyelmen kívül hagyásával tett észrevételek, feltételek bemutatásával:
− A Durst-féle telep melletti terület átminısítéséhez a Felügyelıség azzal a feltétellel járul hozzá,
hogy a jelenlegi mértékhez képest ne növekedjen a beépítési százalék, ezt tervezıként el tudja
fogadni.
− A Stampok lovarda melletti patakrész beépítésre szánt terület közé történı átsorolását a DINPI
kifogásolta, a Felügyelıség hozzájárult, illetve nem foglalkozott külön ezzel.
− A Stampok lovarda fölött húzódó 0236/7 hrsz.-ú terület átminısítésével szemben a zöldhatóság
kifogást emelt, mivel az ingatlan Natura 2000 védelem alatt áll, és a tervezett változással a
beépíthetıség 15%-ra növekedne. Ezzel szemben a DINPI az átsorolás ellen nem emelt kifogást.
− A 0237/3-4, 0237/6, 0237/8, 0237/18, 0237/22 hrsz.-ú területek kivett, beépítésre nem szánt
különleges terület közé történı átsorolását építési jog nélkül engedélyezte a Felügyelıség. Ez
elfogadható, hiszen az átsorolással a területek beszámíthatók az építési terület nagyságának
számítása során.
− A 0114/3 hrsz.-ú vízmosásként nyilvántartott, természetben domboldal és út terület a tervek
szerint beépítésre nem szánt különleges terület lenne, és a beépítésre nem szánt különleges
területen belül építési jog csak itt lenne lehetséges (2 %=250 m2). Ehhez a DINPI a helyszíni
szemle alapján hozzájárult. A Felügyelıség a helyszín ismeretének hiányában akként foglalt állást,
hogy a szabályozási terv módosításához nem járul hozzá, hanem a jelenlegi besoroláshoz képest
nem engedi növelni a beépítési százalékot, így 0 %-ot enged. Viszont a településszerkezeti
tervváltozást – ugyanezen logika mentén – elfogadja, mivel a jelenlegi településszerkezeti tervi
besoroláshoz (15 % beépítés) képest csökken (2 %-ra) a beépítés mértéke.
Javasolta a fenti ellentmondások tisztázása érdekében konzultáció kezdeményezését helyszíni bejárással,
tervezıi vélemény alapján.
Dr. Gajdos István településtervezı ismertette az építési törvény alapján a szabályozási tervmódosítás
további menetét. Amennyiben az egyeztetı tárgyaláson minden fél fenntartja véleményét, végsı soron
az állami fıépítész hoz döntést, akinek a gyakorlata a szakhatósági vélemény jóváhagyása. Erre
tekintettel mindenképpen külön konzultációt tart szükségesnek a zöldhatósággal az eltérı vélemények
egyeztetése elıtt.
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet arról, hogy a többi részt vevı szerv, hatóság véleménye
elfogadható.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
33/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek a
Dunabogdány helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása (Bergmann-tó és
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Stampok szabadidıpark) Egyeztetési anyagára megküldött véleménye kapcsán – az eltérı
vélemények egyeztetését megelızıen – a Felügyelıséggel külön konzultációt és helyszíni bejárást
kezdeményez tervezıi vélemény alapján.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata
Pályi Gyula beszámolt arról, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2013. március 18-ai ülésén részletesen megtárgyalta a koncepciót, a települési fıépítész bevonásával. A
Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a Takács-féle mezıgazdasági terület hasznosítás, továbbá a
Rehabilitációs Központ miatt a koncepció módosítására nincsen szükség.
A 11-es számú fıútvonal melletti területrész, valamint a bánya és a Bogonhát melletti mezıgazdasági
terület vonatkozásában a Bizottság felkérte a fıépítészt, hogy állítson össze egy fejlesztési, hasznosítási
cél elképzelést, ami a további gondolkodás és döntéshozatal alapja lehet.
A Képviselı-testület a napirendet határozathozatal nélkül lezárta.
3. Napirendi pont: Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat részmódosításai. Az A.D.U. Építész
Iroda Kft. tervezési szerzıdésének jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette a már több alkalommal is tárgyalt tervezett részmódosításokat, az útrendszer
felülvizsgálata nélkül javasolta a módosítások elindítását és a tervezıi szerzıdés megkötését
mindösszesen 1.400.000,- Ft + ÁFA díjért. Az önkormányzati költségvetést 320.000,- Ft + ÁFA terheli,
a többit az érintett tulajdonosok, érdekeltek befizetik.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
34/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Településszerkezeti terv, továbbá a helyi építési szabályzat és szabályozási terv [7/2005. (VI. 14.)
önk. számú rendelet] részmódosítását kezdeményezi a határozat mellékletét képezı területrészek
vonatkozásában.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a tervek a 2012. december 31-ig hatályos jogszabályoknak
megfelelıen készüljenek, és a véleményeztetés teljes eljárásban történjen. A rendelet módosítás
elkészítésének határideje: 2013. december 31.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
35/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
A.D.U. Építész Iroda Kft.-nek a Településszerkezeti terv, továbbá a helyi építési szabályzat és
szabályozási terv [7/2005. (VI. 14.) önk. számú rendelet] részmódosítása tárgyában tett 1.400.000,Ft + ÁFA összegő ajánlatát, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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4. Napirendi pont: Tőzoltóırs kialakítása Tahitótfaluban. A tőzoltóırs és mentıállomás
elıkészítésének többletköltsége
Pályi Gyula beszámolt Dunakanyar Önkormányzati Társulásnak 2013. február 20-án tartott társulási
tanács ülésérıl. Ismertette a Belügyminisztérium tájékoztatását, ami szerint 2013-ban nem tudnak
pénzügyi támogatást adni a beruházáshoz. A DÖT 2013. évi költségvetés javaslatát nem támogatta,
mivel van a 2013-as részben egy Dunabogdány, Visegrád befizetése 1.610.000,- Ft sor. Kiderült, hogy a
DPÖTKT 2011. április 20-án megszavazott döntését, miszerint a DPÖTKT a dunabogdányi kistérségi
tagdíjból 933.629,- Ft-ot engedményez a DÖT tőzoltóırs dunabogdányi hozzájárulásra, nem hajtották
végre.
A tanácsülésen felmerült, hogy célszerő lenne az épület közúti kapcsolódás terveit is elkészíttetni. Ez
logikus javaslat, de ehhez 837.556,- Ft-ot össze kellene adni, ez 120.000,- Ft kiadást jelentene
településenként.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
36/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunakanyar
Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként megvalósítandó tőzoltóırs és mentıállomás
projekt elıkészítési szakaszához – az ehhez kapcsolódó 837.556 Ft többletköltséget figyelembe
véve – az azonos arányban történı felosztás mértékébıl adódó 120.000 Ft, azaz egyszázhúszezer
forint befizetéssel hozzájárul. Az Önkormányzat az összeget, a testületi jóváhagyás után, a DÖT
számlájára, 8 napon belül átutalja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont: A Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetés
módosított anyagának elfogadása
Pályi Gyula elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés fıszámai nem változnak, viszont a dologi
kiadások között kiigazításra szoruló tételek vannak, melyeket ismertetett.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
37/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
1. visszavonja „A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, valamint az Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadása” tárgyú
30/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat 1. pontját, egyúttal
2. elfogadja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését a jelen határozat 1-3.
melléklete szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény gazdálkodása során a
továbbiakban is alapelv az önkormányzati hozzájárulás nélkül történı mőködés, azaz a normatív
bevétel fedezze az intézmény kiadásait.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
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6. Napirendi pont: Egyebek
a) Településképi rendeletek
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a településképet befolyásoló, építéshatósági
tevékenységgel kapcsolatos helyi rendelet tervezetek (településképi bejelentési eljárás, A településképi
véleményezési eljárás, elızetes tájékoztatás és szakmai konzultáció) a honlapon elérhetık, társadalmi
véleményezésre közzétételre kerültek, miután a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 2013. március 18-ai ülésén részletesen megtárgyalta a tervezeteket.
b) Állami vagyonátvétel
Pályi Gyula ismertette a 990/1 és 990/2 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adása ügyében az MNV Zrt.-tıl érkezett tájékoztatást, miszerint a
meghirdetett igénylés körében nincs helye vagyonkezelésben lévı ingatlanok megjelölésének. Az ilyen
ingatlanokra az általános szabályok betartásával van lehetıség az igénybejelentésre.
c) Helyi adókimutatás
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta az eddig befolyt helyi adó összegét, adónemenként, a tavalyi év
ugyanezen napjáig befizetett összeghez viszonyítva.
d) Antos Károlyné köszöntése és táblaavató
Heim Ferenc a családdal történt egyeztetés alapján javasolta, hogy Antos Károlyné születésnapján,
2013. április 30-án, 16 órakor tartsák meg a Helytörténeti Győjtemény névadó táblaavató ünnepségét.
A Képviselı-testület egyetértett a javaslattal.
7. Napirendi pont: A Dunabogdány 3627 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
A 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 7. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatot.
38/2013. (III. 22.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi
3627 hrsz. alatti 4417 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére Vogel Szigfrid
részérıl tett 400,- Ft/m2 vételár összegő ajánlatot nem fogadja el.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi
3627 hrsz.-ú ingatlan eladási árát 600,- Ft / m2 összegben állapítja meg.
3. A Képviselı-testület a 2. pontban tett eladási ajánlat Vogel Szigfrid általi elfogadása esetére
felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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