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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 13-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli 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 elızetesen kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdányi Rehabilitációs Központ településfejlesztési koncepció módosítást megalapozó
környezeti vizsgálat és értékelés Natura 2000 hatásbecsléssel
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Dunabogdányi Rehabilitációs Központ településfejlesztési koncepció módosítást
megalapozó környezeti vizsgálat és értékelés Natura 2000 hatásbecsléssel
Pályi Gyula ismertette az elızményeket. Az A.D.U. Építész Iroda Kft. megküldte a környezetvédelmi
hatástanulmányt. Az elkészült anyagra egy képviselı-testületi határozat szükséges, amiben rögzítjük,
hogy egyetértünk a benne foglaltakkal és véleményezésre kiküldhetı a részt vevı szakhatóságoknak.
Részletesen ismertette a tanulmányt. Észrevételezte, hogy az 1 mellékletben Albert László vadgazda,
mérnök referenciái hiányoznak, továbbá a készíttetı nem az önkormányzat, hanem a projektgazda.
A dokumentáció célja, hogy a Dunabogdány külterületére tervezett gyógyászati – rehabilitációs
fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési eszköz módosítás környezeti
feltételeit tisztázza.
A tájékoztatás óta eltelt idı alatt a tervezett beruházás pontosításokon ment át:
A területre tervezett fejlesztés továbbra is Rehabilitációs Központ megvalósítását célozza. Kereskedelmi
szálláshely nem kerül kialakításra. A tervek szerint 100 db intenzív orvosi felügyelettel ellátott
gyógyászati egység és 110 gyógyászati apartman létesül. A rehabilitációs központ területe nem kerül
leválasztásra, elkerítésre a határa mentén. Az épület közvetlen környezetén kívül a központhoz tartozó
területeken csak természet közeli fejlesztés és élıhely rehabilitáció tervezett (a szántóterületek természet
közeli gyepterületté alakítása, az erdıszéleken bozótos szegélyek létesítése, az erdıterületeken a
gyomfajok visszaszorítása). Építési tevékenységgel várhatóan érintett ingatlanok: 0120/1, 0120/9,
0120/10, 0120/11, 0120/12, 0120/17, 0121/2, 0121/8, 0121/9, 0122/2, 0122/7, 0122/8, 0122/9,
0123/15, 0123/16, 0123/17, 0124, 0127/17.
A fejlesztési célok közül az arborétum létesítése és a nagymérető vízfelület (tó) kialakítása is kikerült.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
alapján a településrendezési tervek készítése során környezeti vizsgálat elkészíttetése szükséges. A
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településrendezési eszközök módosítását igénylı fejlesztési elképzelés fogalmazódott meg a tervezett
Dunabogdányi Rehabilitációs Központ területére, mivel a területre érvényben lévı szabályozás
(mezıgazdasági területek) alapján a központ létesítése nem engedélyezhetı. A fejlesztéshez az érintett
terület várhatóan beépítésre nem szánt különleges területbe kell sorolódjon. Mivel a terület Natura 2000
védettség alatt áll, a településrendezési eszközök módosításának elsı lépcsıjében Natura 2000
hatásbecslés készült. A hatásbecslés alapján az érintett terület övezeti módosítása abban az esetben
engedélyezhetı, amennyiben a területen meglévı erdık erdıterületként való fennmaradása hosszútávon
biztosítható, a tervezett épületek, építmények tájba illeszthetık, a terület jelenlegi tájkarakterét nem
változtatják meg. .A környezeti vizsgálat és értékelés feladata, hogy a településrendezési terv
készítésének folyamatát, kimenetelét ellenırizze, szükséges esetben megváltoztassa, és a jövıbeli
környezeti problémák megelızésének eszköze legyen.
A tervezett módosítás nem ütközik magasabb szintő jogszabályba, figyelembe veszi a területen tervezett
tevékenységeket és építési lehetıségeket befolyásoló védelmi övezeteket.
A Rehabilitációs Központ területe beépítésre nem szánt különleges terület övezetbe sorolva jöhet létre.
Mővelésbıl kivenni csak az építési tevékenységre igénybe vett területrészt kell. Ahhoz, hogy a terület
természeti értékei fennmaradjanak, élıhelyei fejlıdjenek, a területen lévı erdıterületek erdıként való
megtartását, természet közeli cserjések és ligetek lehatárolását, és a mezıgazdasági területek gyepként
való fenntartását a szabályozási elıírásoknak tartalmazniuk kell. A terület élıhelyeire részletes kezelési
elıírások kidolgozása szükséges.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
31/2013. (III. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
1. a Településfejlesztési koncepciót értékelve megállapította, hogy a Dunabogdányi Rehabilitációs
Központ terve megfelel a koncepcióban foglaltaknak, a koncepció módosítása nem szükséges,
2. úgy dönt, hogy a Dunabogdányi Rehabilitációs Központ településfejlesztési koncepció
módosítást megalapozó környezeti vizsgálat és értékelés Natura 2000 hatásbecsléssel tárgyú
dokumentációt véleményezésre megküldi az eljárásban részt vevı szervek, hatóságok részére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Egyebek
a) Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal (Dunabogdány 1130 hrsz.) épületegyüttesét ellátó, új faapríték
tüzeléső kazánház építési engedélyezési terve
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
32/2013. (III. 13.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal (Dunabogdány 1130 hrsz.) épületegyüttesét ellátó, új
faapríték tüzeléső kazánház építési engedélyezési tervét (készítı: Dunakanyar Építész Iroda Kft.),
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és építésügyi hatósághoz történı
benyújtására, valamint arra, hogy az építési engedélyezési eljárásban a szükséges nyilatkozatokat az
Önkormányzat mint építtetı képviseltében megtegye.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 16:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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