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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 6-án
a Községháza nagytermében megtartott 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.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Parkolási rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Az Önkormányzat 7/1995. (VII.3.) számú rendeletével (vagyonrendelet) kapcsolatos törvényességi
felhívás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus szükséglete a 2013/2014.
nevelési évben
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Beszámoló a Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl, a közbiztonság helyzetérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

A Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. Vételi ajánlat a Dunabogdány 3670/3 és 3670/4 hrsz.-ú ingatlanokra
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ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Tájékoztató a Hegy u. 9. alatti ingatlan kiürítésére indított peres eljárásról
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolója
Pályi Gyula köszöntötte Bognár Judit intézményvezetıt, majd megadta a szót a beszámoló
megtartásához.
Bognár Judit ismertette a kistérségi és a dunabogdányi helyzetet. Dunabogdányban az esetszám 2012.
évben nem volt magas, a családsegítı szolgálatot és a gyermekjóléti szolgálatot igénybe vevık száma 2121 fı volt, alapellátás keretében nyújtott segítséget az intézmény, szakellátásra nem volt szükség.
Ismertette a DPÖTKT megszőnése következtében szükségessé vált szervezeti változást, miszerint a 10
település intézményfenntartó társulási formában mőködteti 2013. január 1-tıl az intézményt.
Tájékoztatást adott az átalakulással kapcsolatos ügyek állásáról, valamint a Kormányhivatal
ellenırzésérıl és az annak következtében szükséges létszámbıvítésrıl.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
51/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Szolgálat értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
2. Napirendi pont: A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl
Pályi Gyula ismertette az Egyesület 2012. évi feladatellátását. Két területen tevékenykedik az Egyesület:
házi segítségnyújtást végez alapellátás keretében, melyet 2012-ben 32 fı vett igénybe, ebbıl 7 fı új
ellátott, 6 fı került ki az ellátásból, 3 fı elhalálozás miatt, 3 fı pedig idısek otthonába költözés miatt.
Az Egyesület emellett a fogyatékossággal élı személyek részére támogató szolgálatot is mőködtet,
melyet 12 fı vett igénybe.
Fehérvári Anna köszönetét fejezte ki az Egyesület valamennyi munkatársának, nagyon fontos és
hasznos tevékenységet folytatnak.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
52/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2012. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Egyesület értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
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3. Napirendi pont: Parkolási rendelet megalkotása
Dr. Németh József ismertette a rendelettervezetet. A fizetı parkolás bevezetésének célja a dunai
szabadstrand környékén a rendezett közlekedés kialakítása és biztosítása. Ismertette a fizetı parkolással
érintett területet, a díjfizetés módját és a díj mértékét, továbbá a helyi kisgyermekes családok részére
biztosított kedvezmény rendszerét, valamint a pótdíj kiszabás eseteit és mértékét.
Liebhardt András javasolta kiegészíteni a rendeletet azzal, hogy a parkolás a parkoló ır által kijelölt
helyre történjen.
Gräff Albertné kérte, hogy a fizetı parkolás bevezetésével párhuzamosan készüljön el a Hajó utca
felfestése is, tekintettel arra, hogy az ott megnövekedı várakozó gépjármővek számára egyértelmő
közlekedési helyzet alakuljon ki, amelyben a menetrend szerinti autóbuszok fordulása biztosítható, a
szabálytalanul várakozók pedig bírságolhatók.
Schuszter Gergely a fizetı parkolás üzemeltetésének részletei kapcsán kiemelte, hogy a rendezı
elvként a befolyó bevételek fejlesztési célú visszaforgatását (elsı ütemben a parkoló viacolor burkolása,
második ütemben a Strand utca aszfaltozása) tartja fontosnak, és errıl szóló megállapodás elıkészítését
szorgalmazta, a bevezetésig hátra lévı idıszak alatt ezt szükségesnek tartja.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 11/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletét a fizetı parkolási
rendszerrıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
4. Napirendi pont: Az Önkormányzat 7/1995. (VII.3.) számú rendeletével (vagyonrendelet)
kapcsolatos törvényességi felhívás
Dr. Németh József ismertette a törvényességi felhívást, melynek kibocsátására az önkormányzati
vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/1995. (VII.3.) számú rendelet (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben került sor. Eszerint
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentısége miatt forgalomképtelen a Dunabogdányi Vízmő és
Szolgáltató Nonprofit Kft. (önkormányzati részesedés: 100 %). A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 2012. június 30-tól hatályos 5. § (5) bekezdés c) pontja szerint a törvény erejénél fogva
a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi az önkormányzat többségi
tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági
társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévı társasági részesedést. Erre tekintettel
szükséges a Vagyonrendelet módosítása.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
53/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja által PEB/030/818-1/2013. számon az önkormányzati vagyonról való
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/1995. (VII.3.) számú rendelet 2. § (2) bekezdés a)
pontjával kapcsolatban tett törvényességi felhívását tudomásul veszi;
felkéri a polgármestert, hogy errıl a Kormányhivatalt tájékoztassa.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kormányhivatal tájékoztatására: 2013. május 23.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 12/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati
vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 7/1995. (VII.3.)
számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus
szükséglete a 2013/2014. nevelési évben
Gräff Albertné ismertette a 2013/2014. nevelési év várható csoportlétszámait. Az öt csoportban
történı elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes létszám
140 fı. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a 2014/2015. nevelési évben további emelkedés fog
bekövetkezni, mivel 28 gyermek fejezi be az óvodai ellátást, viszont 30 gyermek beiratkozása várható
2014. szeptember 1-tıl, majd 2015. január 1-tıl további 16 gyermek éri el az óvodás kort. Ezt már csak
új óvodai csoport indításával lehet biztosítani, amihez épületbıvítésre, csoportszoba kialakítására van
szükség.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
54/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2013/2014. nevelési évben a
Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2013/2014. nevelési évben engedélyezi a Német
Nemzetiségi Óvoda részére a vegyes, a nagycsoport, a középsı csoport, a kiscsoport és a bejövı
kiscsoport esetében az átlaglétszámtól (20 fı) való eltérést.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2013/2014. nevelési évben a Német Nemzetiségi
Óvoda nagycsoportjában, középsı csoportjában, kiscsoportjában és bejövı kiscsoportjában
engedélyezi a törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott maximális óvodai
csoportlétszám (25 fı) túllépését. A bejövı kiscsoport, a kiscsoport és a középsı csoport
várható létszáma 29 fı, a nagycsoport várható létszáma 28 fı, a vegyes csoport várható létszáma
25 fı.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
6. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
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Április 9-én volt a Kazán 2.0 startmunka mintaprogram kazánház építési és épületgépészeti munkák
elvégzésére kiírt ajánlatkérések beadásának határideje. A rendelkezésre álló keretösszegeket meghaladó
összegő ajánlatok érkeztek be, így az ajánlatkérést sikertelennek kellett minısíteni. Kisebb, egyszerőbb
kivitelő kazánház telepítése szükséges a mostani gázkazán helyiség elıtti területen. A közösen
megpályázott aprítógép megérkezett Visegrádra, a programban résztvevı egyik közmunkást
beiskolázzuk gépkezelıi tanfolyamra.
Április 12-re befejeztük a kátyúk, utak felmérését. 4,5 mFt a várható útjavítási költségigény. A
költségvetésbe erre a célra betervezett összeg ennél kevesebb, a munkák fontosság szerinti rangsorolása
szükséges.
Április 13-án sikeres lakossági elektronikai hulladékgyőjtés volt a településen.
Április 16-án a BKIK szakértıivel bejárást tartottunk az iskola, sportcsarnok, tanuszoda, polgármesteri
hivatal épületegyüttesnél az energetikai korszerősítési lehetıségek felmérése céljából.
Április 17-én bejárás volt a T-Mobile szakértıivel egy a vételi lehetıségeket javító, a katolikus templom
tornyába felszerelhetı átjátszóállomás mőszaki kialakítása felmérésére.
Április 19-én a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány sikeres adománygyőjtı estet, rendezvényt tartott a
Mővelıdési Házban.
Április 20-án tartotta meg az immár hagyományosnak tekinthetı sikeres Esélyegyenlıségi Napját a
Figyelj Rám Egyesület nagyon szép érdeklıdés mellett.
Április 21-én minden korosztályt átfogó sikeres nemzetiségi délutánt rendezett a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Mővelıdési Házban.
Április 23-án tartotta meg az Általános Iskola a Tanuszodában az évente szokásos úszóversenyt.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a vendég Cseh László olimpikonnak, a gyermekeknek a
részvételért, a felkészítı tanároknak, munkatársaknak a verseny megszervezéséért.
Április 24-én ülésezett Szentendrén a Helyi Védelmi Bizottság. Bemutatkozott a Védelmi Bizottság
elnökének honvédelmi elnökhelyettese, elfogadta a Védelmi Bizottság a riasztási, értesítési és
készültségbe helyezési intézkedési tervet. Tájékoztatás hangzott el arról, hogy Duna vízgyőjtıjében
felhalmozódott hómennyiség miatt idén nagy árvíz már nem várható.
Április 26-án volt Szentendrén az évenként megtörténı menetrendi egyeztetés a térség közlekedési
társaságaival. A környékbeli polgármesterekkel közösen jeleztük, hogy este 10 óra után Budapest felé
Szentendréig nincs tömegközlekedési lehetıség, javítani kellene a révek, autóbuszok, a Vác-Szob oldali
vonatok menetrendjének összehangolásán, egyes kora reggeli autóbuszjáratok tanítási idıszak alatt
tapasztalható zsúfoltságán.
Április 27-én sikeres Ovinap volt a Mővelıdési Ház kertjében.
Április 30-án véglegesen jegyzıkönyveztük az iskolai dokumentáció átadást a KIK Intézményfenntartó
tankerületi igazgatójával.
Április 30-án, 97. születésnapján, Antos Károlynéról neveztük el a helytörténeti győjteményt. Az idıs
tanárnıt délelıtt lakásán köszöntöttük, délután került sor a család jelenlétében a helytörténeti
győjtemény épületénél a névtábla ünnepélyes leleplezésére.
Május 2-án beadtuk az iskolai multifunkciós pálya építésére a Képviselı-testület által korábban
jóváhagyott pályázatot.
Május 4-én lakossági veszélyes hulladékgyőjtés volt, nagy mennyiségő használt olaj, festékhulladék,
veszélyes hulladéknak minısülı csomagolóanyag és tárolóedény stb. győlt össze.
Lezárult a kommunális hulladékgyőjtésre kiírt pályázat elsı fordulója, a részvételi jelentkezésre két
társaság adott be ajánlatot a május 6-ai határidıig.
7. Napirendi pont: Beszámoló a Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl, a közbiztonság
helyzetérıl
Pályi Gyula köszöntötte Kovács Lászlót, a Szentendrei Rendırkapitányság vezetıjét, valamint Kökény
Sándor körzeti megbízottat, majd megadta a szót a beszámoló megtartásához.

6

Kovács László ismertette a 2012. év munkájáról készített beszámolót. A tavalyi év során a
bőncselekmények száma csökkent a Visegrádi Rendırırs területén, Dunabogdányban 103-rıl 57-re
csökkent az elkövetett bőncselekmények száma. Sajnos a 2013. év elsı négy hónapja eltérı tendenciát
mutat, három fémlopásra specializálódott társaságot sikerült április végén lefogni, azóta visszaesett
ezeknek a bőncselekményeknek a száma. A korábbi évekhez hasonlóan a felderített bőncselekmények
között a leggyakoribb az alkalmi lopás és a gépkocsi feltörés.
A közterületen szolgálatonként három új járırpárt tudtak szolgálatba vezényelni. Ezen a területen nagy
segítséget tud nyújtani a polgárırség. Elmondta, hogy Visegrádon újraszervezték a Polgárırséget, és
lehetıség lenne közös Visegrád-Dunabogdány polgárır szervezet létrehozására, erre a visegrádi
szervezet nyitott, ezzel az adminisztratív terhek lekerülnének a dunabogdányiakról. Ismertette továbbá a
SZEM polgári önvédelmi mozgalom rendszerét, melynek legfontosabb szerepe az információ
becsatornázás a rendıri szervek felé, továbbá jelentıs szubjektív biztonságérzet erısítı szerepe is van.
Fekete Péter tájékoztatást adott a strand környékén bevezetendı parkolási rendrıl és a
forgalomszabályozás érdekében kihelyezni tervezett közlekedési táblákról, valamint a Hajó utcai
buszforduló felfestésérıl. Kérte a körzeti megbízott és a járır kollégák közremőködését és hatékony,
visszatérı fellépését, ellenırzését a nyári szezonban a közlekedés rendjének fenntartása érdekében.
Fehérvári Anna jelezte, hogy tudomása szerint a temetı kápolnáról még egy héttel ezelıtt történt
fémlopás.
Liebhardt András a drogfogyasztás problémáját vetette fel.
Kovács László válaszában kifejtette, hogy a rendırjárıri jelenlét mellett a közlekedésrendészet igénybe
vételére van lehetısségük a közlekedés rendjének ellenırzése során, mérlegelési lehetıség nincs
szabályszegés észlelése esetén.
A fémlopások ügyében jelezte, hogy nem érkezett sem hozzá, sem a körzeti megbízotthoz bejelentés,
kérte ennek megtételét.
Kábítószer-kérdés kapcsán tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy minden hónapban fognak el
beszállítót, aki a Dunakanyarban terítene. Hosszú távon viszont a fogyasztás felıl lehet kezelni a
problémát, iskolai elıadások, foglalkozások stb. útján.
Jelezte, hogy a készenléti rendırség nyári kerékpáros szolgálatot szervez, erre igényt nyújtott be.
8. Napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának
elfogadása
Pályi Gyula köszöntötte Oláh Józsefné ügyvezetıt, Bárány Terézia könyvvizsgálót, és a Felügyelı
Bizottság tagjait, majd megadta a szót az ügyvezetı asszonynak.
Oláh Józsefné ismertette a Kft. 2012. évi tevékenységét, mely alapvetıen közszolgáltató tevékenységet
foglal magában a közterület fenntartás, a kommunális hulladékgyőjtés, ill. sportlétesítmények
üzemeltetése területén. A létszám 2012. évben nem változott. A sportlétesítmény üzemeltetés területén
ismét növekmény tapasztalható, de az a tevékenység összességében veszteséges. A Kft. vagyoni helyzete
a 2011. évihez képest számottevıen nem változott, pénzügyi helyzete javult.
Bárány Terézia ismertette független könyvvizsgálói jelentését, Bonifert Ferenc pedig ismertette a
felügyelı-bizottság határozatát.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
55/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
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2012. évi beszámolóját 105.458 eFt mérlegfıösszeggel, 61.793 eFt saját tıkével és -243 eFt mérleg
szerinti eredménnyel, és egyben a veszteség eredménytartalékba helyezését javasolja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítése a döntést követı 8 napon belül
9. Napirendi pont: Egyebek
a) 2013. évi szúnyoggyérítés
Pályi Gyula elmondta, hogy a DPÖTKT 2012. december 31. napjával történı megszőnése miatt újra
kellett szervezni a szúnyoggyérítési feladatellátást is. Szentendre Város Önkormányzata, ill. a
tulajdonában álló Városi Szolgáltató Zrt. vállalta, hogy megszervezi a feladat ellátást a részt vevı
települések részére, így kedvezıbb feltételek érhetık el, és az ésszerőség is a közös feladatellátást
indokolja.
Ismertette a Zrt. által megküldött szerzıdéstervezeteket (koordináció, szakértıi feladatok, légi és földi
gyérítési munka), valamint a korábbi évek költségei alapján az idei év várható költségbecslését.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
56/2013. (V. 6.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Zrt.
(2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) közötti, a 2013. évi szúnyoggyérítési feladatok koordinálása
tárgyú szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és a Pannónia Központ Kft.
(8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37.) közötti, a 2013. évi szúnyoggyérítési szakértıi feladatok
ellátása tárgyú megbízási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és az Agro Aero 2000 Kft. (6726
Szeged, Anna u. 24.) közötti, a 2013. évi légi szúnyoggyérítési feladatok elvégzése tárgyú
vállalkozási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
4. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat és Bándiné Barlai Ágnes
egészségügyi gázmester egyéni vállalkozó (2022 Tahi, Pollack M. u. 35/a) közötti, a 2013. évi
földi szúnyoggyérítési feladatok elvégzése tárgyú vállalkozási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a VSZ Zrt. értesítésére: azonnal
a szerzıdések megkötésére: a döntést követı 15 napon belül
b) Csapás dőlı telekalakítás
Pályi Gyula ismertette az egyezségi telekalakítás tervezetét, ami a jelenlegi területhasználat és
lekerítések alapul vételével készülne el, így a két önkormányzati telek a 2657 hrsz.-ú ingatlan mellett
jelentkezik.
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A Képviselı-testület egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat Bonifert Csaba földmérıtıl ajánlatot
kérjen a telekalakítási vázrajz elkészítésére, amelyhez dr. Farkas András ügyvéd a telekalakítás ingatlannyilvántartási átvezetéséhez szüksége megállapodást készít elı.
c) A Dunabogdány 1348/2 hrsz.-ú ingatlan – Fácános út tervezett bıvítése
d) A Dunabogdány 3627 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
10. Napirendi pont: Vételi ajánlat a Dunabogdány 3670/3 és 3670/4 hrsz.-ú ingatlanokra
11. Napirendi pont: Tájékoztató a Hegy u. 9. alatti ingatlan kiürítésére indított peres eljárásról
A 9. c) és d), valamint 10., 11. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön
jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a zárt ülés keretében elfogadott önkormányzati
határozatokat.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 21:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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