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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Fehérvári Anna képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Spanisberger János képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, majd átadta a szót Várady Szabó Tibornak, a Helyi Választási
Bizottság elnökének.
Várady Szabó Tibor tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Liebhardt András önkormányzati
képviselıi mandátuma 2013. július 1-jével benyújtott lemondása következtében megszőnt.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1)
bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselı helye üresedik meg, helyére a
következı legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 2010. évi önkormányzati választáson a választás eredményét
megállapító jegyzıkönyv adatai alapján a következı legtöbb szavazatot (514 db) Spanisberger János érte
el, aki nyilatkozatot tett arról, hogy Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testületében
megüresedett képviselıi mandátum betöltését és ezzel az önkormányzati képviselıi tisztséget vállalja.
Átadta Spanisberger János részére a megbízólevelet.
Bejelentette, hogy az önkormányzati képviselı - a kislistán mandátumhoz jutott képviselık esetében - a
megbízólevelének átvételét követı ülésen a képviselı-testület elıtt - a polgármesterre irányadó
szöveggel - esküt vagy fogadalmat tesz, és errıl okmányt ír alá.
Felkérte Spanisberger János képviselıt, hogy tegye le az esküt.
Várady Szabó Tibor elıolvasta az eskü szövegét. Spanisberger János letette képviselıi esküjét, majd az
esküokmányt aláírta.
Várady Szabó Tibor az új önkormányzati képviselınek, ill. a Képviselı-testületnek további
munkájához sok sikert, erıt és jó egészséget kíván, majd visszaadta a szót a polgármesternek.
Pályi Gyula és a Képviselı-testület tagjai jókívánságaikat fejezték ki az új képviselınek.
Pályi Gyula megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes. Fekete Péter kimentette
távolmaradását. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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2.

Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Vis maior pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Tájékoztató az iskola 2012/2013. tanévérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Beszámoló az óvoda 2012/2013. nevelési évérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Beszámoló a háziorvosok és a gyermekorvos tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Közútkezelıi állásfoglalás kérése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
Herr Tamás elmondta, hogy az elsı félévben négy jelentıs programjuk volt, a hagyományos
borverseny és a nemzetiségi délután mellett új elemként húsvéti locsolóbált tartottak és újjáélesztették a
májusfa-állítást. Idén újra volt Pünkösdi Zenei Fesztivál, amelyen a nemzetiségi önkormányzat a büfé
üzemeltetésével vett részt.
Több szervezettel kötöttek együttmőködési megállapodást: az Önkormányzattal megkötött
megállapodás felülvizsgálata megtörtént, az ÉMNÖSZ-szel, a FAKULT Egyesülettel van
megállapodásuk, ill. egy térségi együttmőködés kialakítása is elindult a környezı települések német
nemzetiségi önkormányzataival, amelyben érintett Visegrád, Kismaros, Nagymaros, Dunakeszi, Verıce,
Zebegény, Berkenye.
Több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ezek közül a hittantábor támogatására nyertek 500
eurót, az orvosi eszköz beszerzése iránti pályázat is nyert, ezen egy defibrillátort és egy vérnyomásmérı
készüléket nyertek. A Pünkösdi Zenei Fesztiválra sikerült 150.000,- Ft pályázati támogatást szerezni, a
Bogdaner Singkreis CD kiadásához 100.000,- Ft összegő támogatás érkezett. A tánccsoportnak inget
pályáztak 150.000,- Ft értékben, ez a pályázat még elbírálás alatt van. Sajnos nem nyert a zeneterembe új
bútor beszerzésére benyújtott pályázatuk. Dunabogdányi borászok (Balogh Arnó és Tóth András) részt
vettek Mecseknádasdon a Német Nemzetiségi Borversenyen, ahol egy-egy arany, ezüst és bronz
minısítést értek el. A feladatalapú támogatás iránti pályázat összeállításával sokat dolgoztak, a megítélt
támogatás összege még nem ismert, a pályázatot 66 %-ra értékelték.
A Német Nemzetiségi Közalapítvány rendezte meg a pörköltfızı versenyt, továbbá Leutenbachba a
Hocketse-re is ık szervezik az utazást.
A hajókirándulással kapcsolatban jelezte, hogy a Német Nemzetiségi Közalapítvány szükség esetén
hozzájárul a költségekhez, viszont megfontolandónak tartja, hogy a jelentkezık számához igazodó
mérető hajót rendeljen az Önkormányzat.
3

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
78/2013. (VII. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az elnök értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
2. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
A hónap elsı 10 napja a rekord magasságú dunai árvízre való felkészüléssel és intenzív védekezéssel telt
el. Mivel Dunabogdány jelenleg semmilyen árvízvédelmi védmővel nem rendelkezik, összességében kb.
4 km-es hosszúságban kiterjedt ideiglenes gátépítést kellett végrehajtani. A kialakult vízszint a
Nagymaroson telepített vízmérce adatai szerint 37 cm-rel volt magasabb az utóbbi 100 évben a 2006-os
árvízkor mért legmagasabb vízszintnél. Ez már elöntéssel fenyegette a 11. sz. fıút mentén az Árpád út
környékén megtalálható belterületeket és ezen több száz házat is.
A védekezésben beállt változást jól szemlélteti, hogy a korábbi nagy árvizek során kb. 40000 db
homokzsák és 200 m3 agyag elég volt, most 320000 db homokzsákra és 700 m3 agyagra volt szükség.
Új feladat volt, hogy a kerékpárút töltésének koronamagassága már nem volt elegendı a 11. sz út
megvédésére, erre is 1,4 km hosszon fél méter homokzsák magasítást kellett építeni. Mivel a kerékpárút
nem gátnak épült, áteresztett, ugyanilyen hosszon mögötte ellennyomó medencékre volt szükség. Nagy
erıfeszítésekkel mindvégig biztosítani tudtuk a község megközelíthetıségét, ami a védekezési anyagok
beszállítása miatt nagyon fontos volt. A tartalék 11. sz. úti megközelítést Visegrád felıl 3 napra
elöntötte a víz.
A szükséges mértékő védekezés a tetızés körüli kritikus idıszakokban már meghaladta a község
teljesítıképességét (a 3200 fıs lakosságból legalább 1200-1300 fı vett részt valamilyen formában,
elsısorban homokzsáktöltésben és gátépítésben, a szükséges fuvarozásban, szivattyúzásban a
védekezésben), nagyszámú hivatásos állományt (katonák, tőzoltók) és településen kívülrıl érkezett
önkéntes segítıt is igénybe kellett venni.
Kritikus terület volt a szivárgó vizek szivattyúzása, 26 db motoros szivattyú és sok, elsısorban lakossági
szivattyú dolgozott napokon keresztül, ezek üzemanyag ellátását a benzinkút folyamatos nyitva
tartásával, három mőszakoz üzemanyag és kenıanyag kiszállítással kellett megoldani. Nagyon nagy
segítség volt a németországi testvértelepülésrıl, Leutenbachból és több magyarországi településrıl
megérkezett tőzoltó autók rendelkezésre állása, esı és gátkidılés utáni szivattyúzása.
Ennél a vízállásnál nem lehetett megvédeni az iparterület bányaúton kívüli részét, illetve a Kisoroszival
szemben a fıút Duna felıli oldalán álló házakat, üdülıket, a belterületi kertek Duna felıli mély részén
álló mintegy 15 db házat, építményt.
A víz elöntötte a szigetüzemben üzemelı vízmővünk kútjainak villamos kapcsolószekrényeit, ezért az
azokban levı szivattyúk leálltak. A szükséges ivóvízmennyiség 30 %-át adó 2 db csıkutat ideiglenes
betáplálással sikerült üzembe venni, de a 70 %-ot biztosító csápos kút több mint egy hétig nem üzemelt.
A vízszint lecsökkenésekor a csápos kutat elindították volna, de az onnan a faluba bejövı fıvezeték
még víz alatt levı részén csıtörés történt, majd ugyancsak csıtörés volt az egyik üzemelı csıkút
kútfelépítményében. A beálló hıségben Tahiból vízszállító autókkal kellett folyamatosan vizet szállítani
a Kálvária hegyen megtalálható ciszternákhoz. Másodfokú vízkorlátozást kellett kihirdetni. A kerékpárút
átszakadása esetére 32000 liter zacskós ivóvizet is kiszállítottak a településre, de szerencsére ennek csak
kis részét kellett a vízkorlátozás utolsó két napján felhasználni.
6 napra megszőnt a szennyvíz elszivattyúzása is Szentendre irányába, az átemelı szivattyúakna villamos
energia ellátását biztosító transzformátor vízbe kerülése miatt. Így Kisoroszi, VisegrádSzentgyörgypuszta és Dunabogdány szennyvizét az Árpád utcai mélypontnál megtalálható
4

szennyvízaknákból kellett ideiglenes szennyvízszivattyú állomás kiépítésével a Duna irányába
elszivattyúzni. Emiatt a Duna köz mélyen fekvı kertjei, udvarai, az ott levı épületek elszennyezıdtek, a
víz levonulása után külön fertıtlenítésre volt szükség, illetve katonai vegyvédelmi alakulat tisztította
meg és fertıtlenítette újra a terület nagyobbik részét.
A szennyvízszivattyúkat ellátó transzformátor kiesése további két lényeges problémát is okozott.
Megszőnt a település fıútjának alsó részén másfél kilométer hosszon a legkritikusabb idıben a
közvilágítás. Ugyancsak megszőnt a Hajó utcában a posta mögött megtalálható, a Dunakanyar több
mint húsz településének telefon- és internet kapcsolatát biztosító telefonközpont villamos energia
ellátása, ide a szolgáltató idıben aggregátorokat telepített. A telefonközpontot is elöntötte volna méter
magasan a víz, így azt többszörös homokzsáksor védte és az épületbıl is állandóan szivattyúzni kellett a
telefonszolgáltatónak a beszivárgó vizet.
Az ideiglenes védmővek felszámolása, az elöntött területek, házak, udvarok megtisztítása ugyanolyan,
vagy több esetben majdnem nehezebben megoldható és idıigényes feladat volt, mint maga a védekezés
és még az ülés idıpontjára sem fejezıdött be. A 11. sz. fıútról nagyobbrészt gépi erıvel szállítottuk el
és deponáltunk kb. 180000 kiürítetlen homokzsákot. A homokzsákok felszedésében és kiürítésében
igen nagy segítséget kaptunk azzal, hogy 97 fı fogvatartott is megérkezett két napra és elvégezték a
kerékpárúti homokzsákok (kb. 140000 db) kiürítését a kerékpárút Duna felıli oldalára, illetve kihoztak a
szők és rakodógéppel nehezen vagy nem megközelíthetı udvarokból is kb. 50000 db homokzsákot.
Az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon fontos szerepet vállalt fel a védekezık élelmiszer- és
ivóvízellátásának biztosításában, illetve több mint 100 hosszabb-rövidebb ideig elöntött ház
fertıtlenítéséhez nagymennyiségő fertıtlenítı szert osztottak ki. Megkezdıdött a károsodott
ingatlanoknál a kárfelmérés, a biztosítók kihívása, saját felmérésünk szerint a károsodott épületek több
mint felénél nincs semmiféle biztosítás. Az Ökumenikus Segélyszervezet is megkezdte saját szakértıivel
a kárfelmérést, a lakóépületek helyreállításához jelentıs anyagi segítséget kívánnak nyújtani.
Június hónapban folyamatosan részt kellett venni a kommunális hulladék elszállításra kiírt közbeszerzési
eljárásban. Június 11-én, 14-én, 17-én és 19-én lezajlottak a tárgyalások, a nyertes ajánlattevıt a június
21-i rendkívüli ülésen kihirdettük. Július 2-ára megtörtént a szerzıdés véglegesítése, aláírása, az új
közszolgáltató végezte már el a július 4-én esedékes hulladékgyőjtést.
Az árvíz miatti két hetes leállás után nagy ütemben folyik a Polgármesteri Hivatal főtésére az új apríték
kazánház építése, kérelmeztük a Start mintaprogram befejezési határidı július végére módosítását,
melyet engedélyeztek.
A lezárt és elszámolt vízbázis-védelmi pályázatunkat az EU magyarországi ellenırzési irodája is
ellenırizni kívánja. Július 2-án megkezdték az ellenırzést, a dokumentáció átvizsgálását.
3. Napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása
Kammerer Zsófia ismertette a támogatási igényt. Dunabogdány Község Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújt be a 2013. júniusi árvízi védekezési és helyreállítási munkálatokra. A beérkezett számlák
alapján eddig 22 millió Ft-nál több védekezési és felszámolási kiadása keletkezett a településnek. A
kérelem benyújtására a bejelentéstıl számítva 40 nap áll rendelkezésre.
A 9/2011. (II.5.) Kormányrendelet teszi lehetıvé, hogy vis maior esetekben támogatási kérelem
nyújtható be. Ennek elı lépésében az önkormányzat bejelenti a káreseményt, aminek kapcsán a
Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal helyszíni jegyzıkönyvet vesz fel, igazolva a védekezés és a
károk helyreállításának szükségességét, és tényét. A károk helyreállítását egy független mőszaki szakértı
véleményezi. (Ez kötelezı része a pályázatnak, e nélkül nem igényelhetı helyreállítási költség.)
A támogatási kérelem számos kötelezı mellékletbıl áll, melynek egyik eleme a képviselı-testületi
határozat elıre meghatározott formában.
Heim Ferenc 17:15 órakor távozott, a Képviselı-testület 5 fıvel határozatképes.
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Dr. Németh József hozzátette, hogy tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, a védekezés költségei
100 %-ban igényelhetık, míg a helyreállítás költségei esetében – tekintettel arra, hogy községünk
teljesítıképességét a felmerült károk helyreállítása jelentısen meghaladja, költségvetésünkben nem áll
rendelkezésre ilyen mértékő helyreállítási költség fedezete – 90 %-os támogatást igényel az
Önkormányzat. Ismertette a védekezési és helyreállítási költségeket, ill. a szakértı által felémért kár
összegét és elemeit.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
79/2013. (VII. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2013. júniusi dunai árvízi védekezés és helyreállítási munkák,
helyszínek:
Fsz

Név

Nettó a + d

ÁFA 27 %

Összesen

1.

Strand utca, hrsz
921

1 487 392 Ft

401 596 Ft

1 888 988 Ft

2.

Malom utca, hrsz
942

1 630 679 Ft

440 283 Ft

2 070 962 Ft

3.

Hajó utca vége,
hrsz 955

1 575 765 Ft

425 457 Ft

2 001 222 Ft

4.

Árpád tér, hrsz
991/3, 992

1 051 268 Ft

283 842 Ft

1 335 110 Ft

5.

Árpád út, hrsz
1249

740 793 Ft

200 014 Ft

940 807 Ft

6.

József A utca,
hrsz 1103

495 248 Ft

133 717 Ft

628 965 Ft

7.

Petıfi S utca,
hrsz 1174, 1161

1 039 638 Ft

280 702 Ft

1 320 340 Ft

8.

Duna köz, hrsz
983/2

916 885 Ft

247 559 Ft

1 164 444 Ft

1 194 604 Ft

322 543 Ft

1 517 147 Ft

1 758 571 Ft

474 814 Ft

2 233 385 Ft

9.
10.

Arany János
utca, hrsz 1003
Kossuth u.49,
hrsz 958

Szakértı által javasolt helyreállítás munka
Az útról, a járdáról az iszapot, a felhordott talajt, homokot el
kell távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A szilárd
burkolati szakaszokon aszfaltbetonnal az utat kátyúzni,
javítani kell, a feliszapolódott csatornaszakaszt tisztítani,
átmosatni szükséges.
Az útról, az útcsatlakozásról az iszapot, a felhordott talajt,
homokot el kell távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A
szilárd burkolati szakaszon aszfaltbetonnal az utat kátyúzni,
javítani kell, a zúzottköves szakaszon a meglazult szerkezeti
részeket el kell távolítani az iszappal, majd a zúzottkı alapot
pótolni kell a zúzalékozással együtt. A feliszapolódott
csatornaszakaszt tisztítani, átmosatni szükséges. Az árok
burkolatát helyre kell állítani.
Az útról az iszapot, a felhordott talajt, homokot el kell
távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A szilárd burkolati
szakaszokon a megsüllyedt nagykockakı burkolatú utat
javítani kell, a süllyedéseket meg kell szüntetni. A
feliszapolódott csatornaszakaszt tisztítani, átmosatni
szükséges, hogy a csapadékvizek a zárt felületrıl a Duna
irányába akadálytalanul tudjanak lefolyni.
Az útról az iszapot, a felhordott talajt, homokot el kell
távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. Hengerelt
zúzottkıpálya felületét ki kell egyenlíteni, fellazítva, szántva
(saját anyagából,illetve szükség esetén anyagpótlással), és
hengerelni kell.
Az útról a felhordott talajt, homokot el kell távolítani, és a
területet fertıtleníteni kell. A szilárd burkolati szakaszokon
aszfaltbetonnal az utat kátyúzni, javítani kell, a feliszapolódott
csatornaszakaszt tisztítani, fertıtleníteni szükséges.
Az útról a felhordott homokot, iszapot el kell távolítani, és a
területet fertıtleníteni kell. Az érintett 130 fm hosszúságú
csapadék vízelvezetı rendszert ki kell tisztítani, a lerakódott
hulladékot el kell távolítani.
Az útról a felhordott homokot, iszapot el kell távolítani, és a
területet fertıtleníteni kell. A keletkezett kátyúkat megfelelı
elıkészítés, kellısítés után aszfaltbeton felhasználásával
javítani szükséges. Az érintett 130 fm hosszúságú csapadék
vízelvezetı rendszert ki kell tisztítani, a lerakódott hulladékot
el kell távolítani.
Az útról a felhordott homokot, szennyvíz iszapot el kell
távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A keletkezett
kátyúkat megfelelı elıkészítést követıen zúzott kıvel ki kell
egyenlíteni, kiékelı zúzalékkal, hengerléssel a felületét helyre
kell állítani.
Az útról a felhordott homokot, szennyvíz iszapot el kell
távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A megsüllyedt
útburkolatot profilmarással szintbe kell hozni, majd a felület
elıkészítését követıen aszfaltbeton burkolattal kell ellátni a
sérült útszakaszt.
A helyreállítás során a védekezésnél használt anyagokat
iszapot el kell szállítani az udvarról, és a területet
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(helytörténeti
múzeum,
szolgálati lakás)

11.
12.

Kossuth
L.u.közmő és
mőtárgy, hrsz
884, 891
Bánya u., hrsz
1345, 1346

3 571 061 Ft

964 186 Ft

4 535 247 Ft

2 935 010 Ft

792 453 Ft

3 727 463 Ft

837 183 Ft

226 039 Ft

1 063 222 Ft

989 586 Ft

267 188 Ft

1 256 774 Ft

4 585 976
Ft

21 571 071 Ft

14.

Kossuth L. u. 76,
hrsz 1130
(polgármesteri
hivatal)
Kossuth u. 93,
hrsz 924
(mővelıdési ház
udvara)

15.

Kerékpárút, hrsz
0231/11,
0230/10, 990/1,
990/2, 990/3,
0179/13

16 985 095 Ft

16.

Száraz árok, hrsz
981, 1296, 1010

1 227 048 Ft

13.

Mindösszesen:

38 435 826 Ft

331 303 Ft
10 377 673
Ft

1 558 351 Ft

fertıtleníteni kell. Az épület helyreállítása érdekében az
épületek külsı és belsı vakolatának leverése szükséges.
Ez a belsı felületen kb. 210 m2, a homlokzaton kb. 40 m2. A
falszerkezetet ki kell szárítani, újravakolni, és a helyiségeket
újra kell festeni. A lakások újrafestése kb. 250 m2 falfelületet
érint. 5 m2 csempézett felület le kell verni, majd újra
csempézni.
Az útról a felhordott homokot, szennyvíz iszapot el kell
távolítani, és a területet fertıtleníteni kell. A megsüllyedt
útburkolatot zúzottkı pótlással, majd zúzalékolással,
hengerléssel kell az eredeti állapotra helyreállítani. A vízkút
terméskı védıburkolatát eredeti rétegrendnek megfelelıen
kell helyreállítani a gépészeti berendezések végleges
helyreállítását követıen.
Az útról a felhordott homokot, iszapot el kell távolítani, és az
érintett területet fertıtleníteni kell.
A helyreállítás során a védekezésnél használt anyagokat
iszapot el kell szállítani az udvarról, és a területet
fertıtleníteni kell. A megsüllyedt nagykockakı burkolatot 4 m2
felületen helyre kell állítani. Az épület helyreállítása
érdekében az azonnali kárelhárítás érdekében szükséges a
kiásott alaptest munkagödrének a kibetonozása –
állagmegóvás érdekében -, valamint az épületek sérült külsı
és belsı vakolatának leverése szükséges. Ez a belsı
felületen kb. 50 m2, a homlokzaton kb. 10 m2. A
falszerkezetet ki kell szárítani, újravakolni, és a helyiségeket
újra kell festeni. A lakások újrafestése kb. 100 m2 falfelületet
érint. A járda burkolatot fel kell szedni, és 25 m2 új burkolatot
kell kiépíteni.
Az udvarról a felhordott homokot, iszapot el kell távolítani, és
a területet fertıtleníteni kell, a kimosódott zúzottköves utat
zúzottkıterítéssel, és kiékelı zúzalékkal, hengerléssel
helyre kell állítani.
Az útról a felhordott homokot, iszapot el kell távolítani és a
teljes területet fertıtleníteni kell. A burkolatrepedéseket vágni,
majd bitumenes kiöntéssel javítani kell. A megsüllyedt,
kátyúsodott területeket szintbe kell marni, majd aszfaltbeton
kopóréteggel kell ellátni. A közvilágítási berendezéseket
helyre kell állítani, csakúgy, mint a kerékpárforgalmi
létesítményeket - játszótér/pihenıhely, esıbeálló -.
A patak medrét teljes hosszban tisztítani, szennyvíz iszaptól
mentesíteni, környezetével együtt fertıtleníteni szükséges. A
megrongálódott burkolat medret helyre kell állítani, a
csıáteresz lezárására szolgáló fejképzést le kell bontani,
helyette újat kell építeni.

48 813 499 Ft

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2013. év

%

Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)

0 Ft

0%

Biztosító kártérítése

0 Ft

0%

Egyéb forrás

0 Ft

0%

Vis maior támogatási
igény (védekezés)

17.386.175 Ft

100 %

Források összesen

17.386.175 Ft

100 %

Megnevezés

2013. év

%

2013. év

%

17.014.093 Ft

30 %

5.668.665 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

0%

0 Ft

0%

Egyéb forrás

0 Ft

0%

0 Ft

0%

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
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Vis maior támogatási igény
(helyreállítás)

39.699.549 Ft

70 %

51.044.977 Ft

90 %

Források összesen

56.713.642 Ft

100 %

56.713.642 Ft

100 %

A károk helyreállításának összköltsége 56.713.642,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja
/ részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani. A mőszaki szakértı által felmért kár összege:
48.813.499,- Ft, a helyreállítás számlával igazolt költségei: 7.900.143,- Ft.
A keletkezett kár (védekezés+helyreállítás) összesen: 74.099.817,- Ft.
A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.










A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelezı feladatának ellátását szolgálja(ák).
Épület (név, hrsz)

kötelezı feladat

Polgármesteri Hivatal, hrsz 1130

közigazgatás

Mővelıdési Ház udvar hrsz 924

közmővelıdés kötelezı feladat

Helytörténeti győjtemény hrsz 958

közgyőjtemény

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem
rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése

Generali Biztosító

Biztosítási szerzıdés száma

960000901110110000

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelı rész aláhúzandó).
Az önkormányzat kárigényét benyújtotta, a Biztosító 2013.06.24-én helyszíni jegyzıkönyvet
vett fel. A megtérített kár mértéke még nem ismert.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történı helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévı - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja
ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó).
A Képviselı-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletében biztosítja. A Képviselı-testület a helyreállítási költségek esetében az
alaptámogatásnál magasabb összegő, 90 %-os mértékő támogatást igényel, tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat teljesítıképességét a felmerült károk helyreállítása jelentısen meghaladja, az
önkormányzati költségvetésben nem áll rendelkezésre ilyen mértékő helyreállítási költség fedezete.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: Tájékoztató az iskola 2012/2013. tanévérıl
Pályi Gyula köszöntötte Spáthné Faragó Éva igazgatót és Ott Rezsı intézményegység vezetıt, majd
megadta a szót a beszámoló megtartásához.
Spáthné Faragó Éva értékelése szerint sikeres évet zárt az iskola, természetesen van olyan, ami
javításra szorul, de a tanulólétszám csökkenése megállni látszik, javult a fegyelmi helyzet, a
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kompetenciamérésen az eddigi második legjobb eredményt érte el az iskola. Részletes beszámolóját
írásban eljuttatta a képviselık részére, abban minden területre kitért. Kiemelte, a 2013. január 1-tıl
megvalósult állami fenntartásba vétel és a köznevelési törvény hatályba lépése 2012. szeptember 1-gyel
sok plusz feladatot rótt az iskolavezetésre és a tantestületre, de ez a mindennapi munkára nem volt
kihatással. Az új fenntartóval jó kapcsolat alakult ki, bár az új szerepeknek megfelelı feladatmegosztást
még gyakorolni kell. Az Önkormányzattal kevesebb kapcsolódási pont maradt, de zavartalan az
együttmőködés.
Schuszter Gergely az új rendszer féléves gyakorlati tapasztalatai iránt érdeklıdött, illetıleg a jövıben
várható fejlemények, változások iránt.
Spáthné Faragó Éva szerint az iskola adottságai jók, elıny, hogy van sportcsarnok és tanuszoda. Az
általános iskolát érintıen nem számít semmilyen átszervezésre, változásra. A zeneiskola esetében van
egy tervezet, ami járási vagy megyei területi szinten szervezett szakmai vezetéssel képzeli el a
mőködésüket a TISZK-hez hasonlóan.
Ott Rezsı a Zeneiskolát értékelve kiemelte, hogy mindekét településen csökkent a jelentkezık száma.
A hangsúly a közösségi, csoportos zenélés, kamara- és nagyzenekarban. A szeptemberi pótbeiratkozást
célszerőnek tartja, erre a fenntartói engedélyt meg is kapták.
5. Napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2012/2013. nevelési évérıl
Gräff Albertné ismertette az óvoda nevelési évérıl összeállított beszámolót. Részletesen ismertette a
gyermeklétszám alakulását, a szakmai munka elemeit és a tárgyi, személyi feltételeket. Kiemelte, hogy a
német nemzetiségi nevelés elsıdleges az óvodában, az óvodapedagógusok többsége nemzetiségi
diplomával rendelkezik.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
80/2013. (VII. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2012/2013. nevelési évérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az óvodavezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
6. Napirendi pont: Beszámoló a háziorvosok és a gyermekorvos tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte a megjelent háziorvosokat és gyermekorvost.
Dr. Csoma Attila 2013. július 1-tıl dr. Portik György állandó helyetteseként állt munkába
Dunabogdányban, három hónapra. Ismertette szakmai életútját, házi-és üzemorvos, sürgısségi
ellátásban is dolgozik.
Dr. Kovács Tibor gyermekorvos tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a közel 1300 gyermek
jár hozzá, ami közelít a két praxis szükségességéhez. Újszülött korban a kapcsolattartás rendszeres a
védıoltások miatt, majd másfél éves kortól egy őr keletkezik a kapcsolattartásban, fıleg azoknál, ahol
csak egy gyermek van. Az óvodában, iskolában évente tart szőrıvizsgálatot, az elváltozások kiszőrése
ellenére kevés gyermek jut el szakellátáshoz, pl. ortopédiai területen. A tanuszoda jótékony hatása
érzıdik, illetıleg arány eltolódás figyelhetı meg, nı az allergiás és a pszichoszomatikus betegségek
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száma. Iskolás korban sokan kikerülnek a látókörébıl, emiatt nehezebb adott esetben a gondok hátterét
megállapítani. Az oltottsági arány nagyon jó, 95 %-os a településen. A rendelıben főtéskorszerősítésre,
nyílászáró cserére lenne szükség, ill. a tisztasági festés esedékes, kérte ezeknek a költségvetés
tervezéskor való figyelembe vételét. Elmondta, hogy az országban elsık között augusztustól egy mobil
asztma kezelı eszköz alkalmazását fogja megkezdeni.
Dr. Rozsályi Károly elmondta, hogy a kisebb körzet tartozik hozzá, ami kiegészül Kisoroszival. A
betegterhelés átlagos. A körzet legnagyobb kihívásai a szív- és érrendszeri betegségek megelızése, a
daganatos betegségek lehetıség szerinti megelızése, gondozása. Egyre több a mentálhigéniés probléma.
A szőrıvizsgálatok támogatása csökkent, pedig ezekre nagy szükség és igény is van, különösen a szív-és
érrendszeri, ill. a rosszindulatú betegségek területén. A praxisában kevés a korai (65 év alatti) halálesetek
száma.
A munkájuk értelme a minél hosszabb egészségben eltöltött élet biztosítása, és minél jobb életminıség
biztosítása, továbbá a legfenyegetıbb betegségek, haláloki tényezık visszaszorítása. Jó az
együttmőködés az Önkormányzattal, a rendelı fenntartása terén is. OEP pályázaton új EKG-t sikerült
beszerezni.
7. Napirendi pont: Közútkezelıi állásfoglalás kérése
Pályi Gyula elmondta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége megkereséssel
élt az Önkormányzat felé, kérve a Dunabogdány 1348/2 és 1348/3 hrsz.-ú ingatlanokat (tulajdonos:
Fleckenstein Rajmund) érintı telekalakítási eljárásban az Önkormányzat közútkezelıi állásfoglalását. A
telekalakítás során a Szabályozási Terv szerinti út kialakítása történik meg a szóban forgó ingatlanok
elıtt. Az érintett önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed:
033 hrsz.-ú kivett közút ingatlan.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
81/2013. (VII. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 033 hrsz.-ú kivett közút megnevezéső ingatlan tulajdonosa – közútkezelıi és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 1348/2 és 1348/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintı
telekalakítás megvalósításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
8. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról
A Képviselı-testület részére kiosztásra került a 2013. elsı-második negyedévi határozatok
végrehajtásáról, a megtett intézkedésekrıl összeállított tájékoztató, melyet dr. Németh József
ismertetett.
9. Napirendi pont: Egyebek
a) A Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való
csatlakozások jóváhagyása
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Pályi Gyula elmondta, hogy Csobánka és Pilisszentkereszt csatlakozna a családsegítı és gyermekjóléti
feladatok ellátására a kistérségi együttmőködés megszüntetése után létrehozott intézményfenntartó
társulásunkhoz, az ottani mikrotérségi feladat-ellátás megszőnése miatt.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
82/2013. (VII. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Csobánka Község Önkormányzatának és Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a
Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való –
minél rövidebb idın belüli, de legkésıbb 2014. január 1. határnappal történı – csatlakozását.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Csobánka és Pilisszentkereszt polgármestere értesítésére: a döntést követı 15 napon
belül
b) Thüringer Rezsıné elhelyezése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az árvíz miatt kitelepítésre egy esetben, az
ipartelepen a Bánhegyi házaspár mélyen fekvı ingatlana miatt került sor, ıket a jegyzıi szolgálati lakás
földszinti szobájába költöztette az Önkormányzat, ingóságaikat a lakás garázsában helyezték el. Mintegy
10 ingatlanból is önként kiköltöztek rokonokhoz, ismerısökhöz. A Bánhegyi házaspár visszatelepítése a
hét közepére megtörténik, az önként kitelepülık visszatérése is folyik. Az egyedül élı Thüringer
Rezsıné még nem tud visszaköltözni elöntés miatt száradó házába, ıt Pomázról a Figyelj Rám!
Egyesület ideiglenesen néhány napra elhelyezi a jegyzıi szolgálati lakás földszintjén.
c) Kátyúzási munkálatok ütemterve
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság mai ülésén
javasolt ütemtervet.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a felmért területek közül a rendelkezésre álló
aszfaltmennyiséget a település-üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalók kivitelezésével a következı
utcák kátyúzására használja fel az Önkormányzat: Patak utca, Ady E. utca, Szent Donát utca, Árpád
utca, Petıfi Sándor utca. A József A. utcában a két nagy kátyú betonozása, mivel itt teljes útszélességő
aszfaltozásra lesz szükség. Az Erzsébet királyné utca, Arany J. utca késıbb kerül sorra a költségvetési
lehetıségek függvényében.
A Képviselı-testület egyetértett továbbá abban is, hogy az éves költségvetésekbe legalább egy útfelújítás
tervezés történjen meg.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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