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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes. Fehérvári Anna és Schuszter Gergely képviselık külföldi tartózkodásuk miatt vannak
távol, elızetesen kimentették magukat. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.)
önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Tanuszoda használati szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának legutóbbi módosítása óta eltelt idıben hatályba lépett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), hatálybalépésével
egyidejőleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb rendelkezése hatályát
vesztette. A Mötv. lényeges változásokat tartalmaz a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan. Az Alapító
Okiratban a régi Ötv. elıírásaira utaló - jogszabályi hivatkozásokat javítani szükséges, illetıleg az új
törvény 84. § (5) bekezdésének 2013. január 1-jei hatálybalépésével megváltozik a Polgármesteri Hivatal
elnevezése. Az új elnevezés a jogszabályi elıírás alapján: „a település neve-i Polgármesteri Hivatal”,
Hivatalunk esetében tehát: Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal.
Mindezeken túlmenıen 2012. március 1-tıl hatályát vesztette a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, és hatályba lépett a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
mely a hivatalban dolgozók jogviszonyát, foglalkoztatásukra irányuló szabályokat rendezi.
2012. július 1. napján hatályba lépett a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény, mely a
Polgármesteri Hivatalban nem köztisztviselı besorolású dolgozók foglalkoztatására irányuló
szabályokat rendezi. A Hivatal Alapító Okiratában ezen jogszabályi hivatkozásokat is módosítani
szükséges.
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Az alapító okirat felülvizsgálata során még megállapítást nyert, hogy alaptevékenységének szakfeladat
szám szerinti besorolása sem teljes, valamint egyéb módosítások, pontosítások átvezetését is
kezdeményezzük az alapító okiraton.
Ezzel párhuzamosan a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítására is szükség van, mivel a Mötv. 84. § (2)
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal hivatalos elnevezését a képviselı-testületnek a szervezeti és
mőködési szabályzatában kell feltüntetnie. A Mötv. 82. § (1) bekezdés alapján a jegyzı kinevezésére
vonatkozó rendelkezést is módosítani szükséges az SZMSZ-ben, valamint az átruházott hatáskörök
pontosítására is szükség van.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletét a Képviselı-testület és
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
19/2013. (II. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 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
2. Napirendi pont: Tanuszoda használati szerzıdés meghosszabbítása
Pályi Gyula elmondta, hogy 2012. évben az általános iskolák állami fenntartásba vétele és az annak
kapcsán nyitott kérdések következtében csak év végéig hosszabbította meg a Képviselı-testület a
használati szerzıdést. Miután az idıközben megjelent jogszabályok és az átadás-átvételi megállapodás
alapján a tanuszoda továbbra is az Önkormányzat érdekkörében marad, így újabb három éves idıszakra
javasolt a szerzıdéshosszabbítás.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
20/2013. (II. 25.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
és a Dunabogdányi Vízmő Nonprofit Kft. között a tanuszoda használatba adása tárgyában 2006.
december 7-én létrejött szerzıdést 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
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3. Napirendi pont: Egyebek
a) Száraz-patak csapadékvíz
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet a 2013. február 23-24-én a nagy esızések és hirtelen
hóolvadás miatt szükségessé vált intézkedésekrıl. A patakon lezúdult vízmennyiséget a meder Táncsics
Mihály út alatti szakasza nem tudta elvezetni, a kiöntött vízmennyiséget részben az Árpád utcán,
részben a Kıbánya utcán kellett elvezetni. Ingatlan elöntésre nem került sor. A 11. sz fıúton is felgyőlt
a Kıbánya utcában lefolyt víz 10-15 cm magasan 23-án este, a csapadék elvezetı rácsokon fennakadt
uszadék miatt, meg kellett tisztítani a lefolyórácsokat. Soron kívüli útalatti átvezetı csı és patakmeder
tisztítás szükséges.
b) Antos Károlyné köszöntése
Antos Károlyné településünk legidısebb polgára. A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a
következı ülésre készüljön elıterjesztés az általa több évtizedes munkával létrehozott helytörténeti
győjtemény róla történı elnevezésérıl.
c) Szent Donát utcai körforgalom
Liebhardt András kérte, hogy kerüljön sor a körforgalom kitáblázásának felülvizsgálatára, az jelenleg
nem elıírásszerő.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 16:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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