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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 8-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 meghívó szerinti 1. napirendi pontot késıbbi
idıpontban tárgyalja a Képviselı-testület, a Rendırkapitány úr egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt
nem tud az ülésen részt venni. A meghívó szerinti 12. napirendi pontot visszavonta, a következı rendes
ülésre kerül elıterjesztésre. Javasolta a 2. és 3. napirendi pont tárgyalási sorrendjének felcserélését.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3.

Beszámoló a helyi adóztatásról (2012. év / 2013. év aktuális adatok)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Fogorvosi ellátási szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

A közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Beszámoló a 2012-ben végzett belsı ellenırzésekrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Településképet befolyásoló, építéshatósági tevékenységgel kapcsolatos helyi rendeletek megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

8.

Partnerségi egyeztetési szabályzat elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten új SZMSZ- érıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Oláh Józsefné ismertette a rendelet módosítás okát. Az állami adósságkonszolidációval érintett bevétel
összegét beépítettük a rendeletbe, azonban a pénzügyi elszámolás számviteli szabályainak változása
miatt ezt vissza kell vonni, elıirányzat szintjén nem szerepelhet ez a tétel a költségvetésben.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 6/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi
költségvetésrıl szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Pályi Gyula az elıterjesztés részletes ismertetésére megadta a szót Oláh Józsefnének.
Oláh Józsefné ismertette a 2012. évi önkormányzati bevételi és kiadási elıirányzat és teljesítés
fıszámait. Az Önkormányzat a mőködésre fordított pénzeszközökbıl folyamatosan biztosította a
kötelezı és önként vállalt feladatainak ellátását. Összességében a bevételek alakulása lehetett volna
kedvezıbb, helyi adóbevételeink 3,6 mFt-tal, a gépjármő adó 1,4 mFt-tal, a csatorna bekötések után
fizetendı hozzájárulás 3 mFt-tal maradtak el a tervezettıl. Az elmaradt bevételek és a finanszírozás
nehézségei miatt likviditási hitel igénybevételére volt szükség év közben. Az Önkormányzatnak az
állami adósságkonszolidáció miatt nincs hitelállománya az év végén. Az állam 228.771 eFt fejlesztési
hitelt, 21.625 eFt likvid hitelt és ezek költségeit (kamat és árfolyam veszteség 10.986 eFt) térítette meg.
Ismertette az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásait, és a társulások keretében ellátott feladatokat.
Schuszter Gergely tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét
Dunabogdány Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
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3. Napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról (2012. év / 2013. év aktuális adatok)
Oláh Józsefné ismertette a 2013. évben eddig befolyt helyi adó összegét, adónemenként, a tavalyi év
ugyanezen napjáig befizetett összeghez viszonyítva. Az elıirányzat 84,7 M Ft, április 4. napjáig befolyt
34,6 M Ft, ez a tavalyi évhez képest jobb arány kb. 2 M Ft-tal. Az építményadó teljesülése idıarányos, a
helyi iparőzési adó az idıarányos mérték alatt van, de a tavalyi évhez képest emelkedést mutat, a
legnagyobb elmaradás a gépjármőadó esetében mutatkozik. A gépjármőadó mint átengedett központi
adó 40 %-a marad 2013-tól az önkormányzatoknál, a korábbi 100 %-hoz képest.
4. Napirendi pont: Fogorvosi ellátási szerzıdés
Dr. Németh József elmondta, hogy Dr. Weinhold Grit egyéni vállalkozóként látja el a feladatot, a
korábbi szerzıdése lejárt, a lejáratot követıen is a szerzıdés és a vonatkozó jogszabályok alapján ellátta
és folyamatosan ellátja a feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok figyelembe vételével új
szerzıdés kötése indokolt.
Ismertette a Dr. Weinhold Grittel egyeztetett szerzıdés tervezetet, melynek 1. pontját Gräff Albertné
óvodavezetı javaslatára kiegészíteni javasolt az iskolafogászat mellett az óvodai fogászati ellátással a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (5) bekezdése alapján.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
39/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és
Dr. Weinhold Grit fogorvos egyéni vállalkozó közötti fogorvosi alapellátási tevékenységrıl szóló
feladat-ellátási szerzıdést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
5. Napirendi pont: A közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Pályi Gyula elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
értelmében az önkormányzatok közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kötelesek készíteni. A
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervben azokat az alapelveket, gazdálkodási szabályokat,
gyakorlati feladatokat rögzítettük, mely alapja az önkormányzati vagyonnal történı racionális, felelıs
gazdálkodásnak. Részletesen ismertette a tervet, a II. fejezet 8. pontját javasolta kiegészíteni az iskolai
étkezı beruházás befejezésével.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
40/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – a határozat mellékletét képezı
tartalommal – elfogadja az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: folyamatos
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6. Napirendi pont: Beszámoló a 2012-ben végzett belsı ellenırzésekrıl
Dr. Németh József elmondta, hogy 2012. évben kistérségi együttmőködés keretében történt a belsı
ellenırzési feladatok ellátása. A Társaság 2012. évben kettı területen tartott vizsgálatot, melynek során a
belsı ellenır összesen négy javaslatot fogalmazott meg, valamint megállapította, hogy az ellenırzött
területek vonatkozásában megfelelı kontroll mechanizmusok mőködnek.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
41/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2012. évben a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. által
végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társaság értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: Településképet befolyásoló, építéshatósági tevékenységgel kapcsolatos helyi
rendeletek megalkotása
Gubán Sándor települési fıépítész ismertette a rendelet tervezeteket.
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatalmazza fel az önkormányzatot
a településképi eljárások helyi szabályainak megalkotására. A rendeletek megalkotása olyan lehetıséget
ad, mellyel élve a község a saját igényszintje alapján határozhatja meg az épített környezet színvonalát és
a településkép sajátosságait.
Az elızetes tájékoztatást ingatlanfejlesztési ügyekben és településrendezési kérdésekben az
önkormányzattól az ügyfelek eddig is kérhettek. Ezt a folyamatot a továbbiakban az Étv. 6/A §-ban
foglaltak szerint szabályozott formában kell lebonyolítani, a fıépítész útján. Ezt a szabályozást
tartalmazza a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelettervezet.
A településképi véleményezési eljárás bevezetése lehetıséget ad a polgármester számára, hogy egyes
építési engedélyhez kötött tevékenységrıl, ha az a védett településképet érinti, véleményt adjon az
építésügyi hatósági eljárás lefolytatását megelızıen. Elınyt jelent az építtetı, beruházó, befektetı
számára is, mert a telepítési és településképi kérdések, melyek az építési engedély megadásának kiemelt
feltételei, még a tervezés stádiumában már elıre tisztázódhatnak. Így a szükség szerinti önkormányzati
elvárások a tervezési folyamat során idıben beépíthetık és figyelembe vehetık. A polgármester 15
napos határidejő eljárásban mond véleményt, amennyiben a véleményadás határidejét nem tartja be, a
véleménye engedélyezésre javasoltnak tekintendı. A polgármester véleményét csak az önkormányzati
fıépítész szakmai közremőködésével, annak javaslatára alapozhatja. A polgármesteri vélemény az
építési engedélykérelemhez csatolandó. Az új eljárási rend szerint a fıépítész véleményén alapuló
polgármesteri döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az építésügyi hatósági döntés elleni
jogorvoslat keretében vitatható.
Liebhardt András 17:15 órakor távozott az ülésrıl, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
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A településképi bejelentési eljárás során az önkormányzat polgármestere kap lehetıséget arra, hogy az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplı, építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött építési munkákról elızetesen tudomást szerezzen, vagy megtiltsa azt. A
településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendeletben meg kell határozni, hogy a polgármester a
település mely területein, a nem építési engedély köteles építési munkák és reklámberendezések
elhelyezések milyen körérıl kíván tudomást szerezni, továbbá, hogy a döntését – hozzájárulását, vagy a
tevékenység megtiltását – milyen részletes szakmai szempontok alapján adja. A polgármester döntését a
fıépítész véleményére alapozva hozza meg.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét a helyi
településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét
a településképi véleményezési eljárásról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 10/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletét
a településképi bejelentési eljárásról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
8. Napirendi pont: Partnerségi egyeztetési szabályzat elfogadása
Gubán Sándor tájékoztatást adott arról, hogy 2013. január 1-jén lépett hatályba a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet. A
jogszabály 29. §-a értelmében az önkormányzatoknak a településrendezési eszközök (építési szabályzat,
szabályozási terv) tervezése elıtt döntenie kell a partnerségi egyeztetés szabályairól, melyben meg kell
határozni:
- az egyeztetésben résztvevık tájékoztatásának módját és eszközeit,
- a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
- az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedéseket.
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Ismertette az elıkészített Partnerségi Egyeztetési Szabályzat tervezetét.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
42/2013. (IV. 8.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja Dunabogdány
Község Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: folyamatos
9. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
2013. március 7-én agglomerációs konferencia volt Budapesten az Újvárosházán. Elıadások hangzottak
el és konzultációk voltak arról, hogyan lehet Budapest és a körülötte lévı, Pest megyéhez tartozó,
agglomerációs övezet együttmőködését javítani, a tervezett fejlesztéseket összehangolni.
Március 13-án a Szentendrei Rendırkapitányságon közbiztonsági konzultációs fórumot hívott össze a
rendırkapitány. Örvendetes tény, hogy 2012-ben Dunabogdányban jelentısen csökkent a betöréses
lopások száma, jó lenne, ha ez a helyzet meg is maradna.
Március 14-én a polgármester is részt vett a Községi Sportkör Mővelıdési Házban tartott fórumán.
Nagyon fontos, hogy a megkezdett labdarúgópálya felújítás rendben lezajlódjon, ehhez minden érintett
hathatós együttmőködésére, így az Önkormányzat közremőködésére is szükség van.
Március 20-án a Nyugdíjas Klubban polgármesteri tájékoztatóra került sor. Ennek már több évre
visszanyúló hagyománya van, nagyon fontos az idısekkel való kapcsolattartás minden formája.
Április 2-án bejárást tartottunk az utak kátyúinak felmérésére. 1000 m2 fölötti a javítandó felületnagyság,
több olyan útszakasz is van, ahol a teljes szélességő javításnak van csak értelme.
Április 3-án tárgyaltunk a biztosítási alkuszunkkal. Újra áttekintjük a biztosítási szerzıdéseinket (vagyon,
gépjármő biztosítások, stb.). Az elmúlt 5 év változásait figyelembe véve optimalizálni szeretnénk a
biztosítási szerzıdéseinket.
Ugyancsak április 3-án délután felkereste önkormányzatunkat Dr. Varga László járási hivatalvezetı.
Aláírtuk a dunabogdányi ügysegédi iroda használati szerzıdést, illetve kölcsönösen tájékoztattuk
egymást az új járási ügyintézési rendszer mőködési tapasztalatairól. Felhívtuk a hivatalvezetı úr
figyelmét arra, hogy Visegrádon nehézkessé vált az Okmányiroda mőködése.
Június 30-ig, a felmondási idı lejártáig az A.S.A. Magyarország Kft. végzi a hulladékgyőjtési
közszolgáltatást. Mivel a télen több probléma volt, elsısorban a hétfıi zsákos hulladék begyőjtéssel,
újabb helyszíni bejárást tartottunk annak érdekében, hogy a reklamációk száma csökkenjen.
Sajnos tovább nıtt a vadkárral érintett ingatlanok száma. A vadkárokért felelıs Pilisi Parkerdı Zrt.
eddig többszöri sürgetésünk ellenére nem tette meg a vadak, elsısorban vaddisznók eltávolításához
szükséges hathatós lépéseket, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóságához
fordultunk panaszunkkal.
10. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten új SZMSZ-érıl
Gräff Albertné tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy elkészült az új köznevelési törvénynek
megfelelı tartalommal az Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Ismertette ennek tartalmát, az új
szabályokat. Képviselı-testületi egyetértésre nincs szükség, mivel a szabályzat nem tartalmaz a
fenntartóra nézve többletkötelezettségeket.
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11. Napirendi pont: Egyebek
a) A.D.U. Építész Iroda Kft.-vel kötött tervezési szerzıdés módosítása
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Fácános úton 1701/1 és 1701/2 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok a Szabályozási terv szerint közpark minısítésőek, a földhivatali
nyilvántartásban vízfolyásként szerepelnek. A szomszédos ingatlanok közútról való megközelíthetısége
érdekében szükséges a Helyi építési szabályzat közparkra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. Ez a
jóváhagyott tervezési szerzıdés 1. számú módosítása lenne, ajánlatot kért az Önkormányzat a Kft.-tıl a
munka elvégzésére.
b) A Dunabogdány, Kossuth L. u. 98. szám alatti épület leomlása
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a PMKH Szentendrei Járási Hivatala Építésügyi Hivatal által a
Dunabogdány Kossuth L. u. 98. szám alatti volt iparcikk üzlet épület északi oldalának kidılése miatti
életveszély elhárítása tárgyában hozott határozatot. A tulajdonos Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 10
nap alatt köteles az életveszélyt megszüntetni, a leomlott északi falon a megsérült tetın, a födémen és
az épület keleti falán.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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