Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J EGYZŐKÖNYV
D U NA BOGD ÁN Y K ÖZ S É G Ö N KO RM ÁN YZ AT A
K É PV I S E LŐ - TE S TÜL E TÉ NE K
201 3. AU GU S Z T US 1 - É N ME GT A R TO TT ÜL É S É RŐ L

Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Heim Ferenc képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
Spanisberger János nyilatkozott arról, hogy zárt ülés tartását nem kéri az 5. naprendnél.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Dunabogdány Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítása. Véleményezési tervdokumentáció jóváhagyása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

2.

Védőnő díjazásának módosítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

3.

Közútkezelői állásfoglalás kérelmezése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

4.

Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

5.

Megüresedett bizottsági helyek betöltése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Dunabogdány Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítása. Véleményezési tervdokumentáció jóváhagyása
Pályi Gyula köszöntötte Gajdos István tervezőt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
Dr. Gajdos István elmondta, hogy az előzetes vélemények alapján a KDV-KÖTEVIFE és a
Földhivatal részéről érkezett több ponton kifogás a tervezett változtatásokkal kapcsolatban. A DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatósággal helyszíni bejáráson sikerült egyeztetni az őket érintő változtatásokat,
így egyetértő vélemény érkezett részükről. A többi eljárásban részt venni kívánó szerv részéről érkezett
előzetes vélemény is kezelhető. Kiemelte, hogy az állami főépítész további három szervezet bevonását
kérte, ezt pótolni kell.
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A Földhivatal az Iparterület melletti belterület módosítás (0179/36 hrsz.) ügyében emelt kifogást,
véleményük szerint átlagosnál jobb minőségű területen van a módosítás, nem tartja indokoltnak a
gazdasági területbe történő övezeti átsorolást. Itt be kell mutatni, hogy mekkora területre terjed ki, és
igazolni kell, hogy ez a korrekció máshol, más terület igénybe vételével nem tehető meg, hanem helyhez
kötött.
Részletesen ismertette a KDV-KÖTEVIFE előzetes véleményét.
A Felügyelőség az utak korrekciójára (Öregkálvária u. felső szakasza, Cseresznyés u. felső szakasza,
kerékpárút, Fácános u. vízmosás) ill. a 0179/36 hrsz. belterületi határ módosítására irányuló módosítást
nem tudta értelmezni, annak mélységét beazonosítani, pedig az előzetes anyagban szerepelt minden
esetben. Ezek kezelhetők az eljárás további szakaszában.
Az Ág utcai belterületbe vonások, az Erzsébet királyné – Málna utca között a 11-es útig húzódó
gyalogút, a sportpálya melletti belterületi határ módosítása, és a 0989 hrsz. átminősítése kapcsán kifogás
nem érkezett.
A Bergmann tó melletti területek szabályozása, övezet módosítása a Felügyelőség előzetes véleménye
szerint várhatóan jelentős környezeti hatással rendelkezik, ezért környezeti vizsgálati eljárást és Natura
2000 hatásbecslést kér. A jelenlegi szabályozás szerint a terület mezőgazdasági terület, nem beépíthető.
A tervezett változás a terület jellegét nem változtatja meg, viszont a Felügyelőség generálisan nem
támogat olyan változást, ami Natura 2000 területet érint (függetlenül attól, hogy a tényleges használat és
állapot mit mutat), ezért írja elő a környezeti vizsgálat készítését Natura 2000 hatásbecsléssel. Ebben a
tervezett 3 %-os beépíthetőség élővilágra gyakorolt hatását kell bemutatni.
Javasolta a tervezési folyamat változatlan tartalommal történő tovább folytatását azzal, hogy az
Önkormányzat a Bergmann tó melletti területek szabályozása, övezet módosítása kapcsán készíttesse el
a kért tanulmányt. Ennek elkészítésére jogosultsággal rendelkező személytől kérnek ajánlatot, 3-500 eFtra becsüli a várható többletköltséget.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
83/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását
az előzetes véleményezést követően változatlan tartalommal tovább folytatja azzal, hogy az
Önkormányzat a Bergmann tó melletti területek szabályozása, övezet módosítása kapcsán
környezeti vizsgálati eljárást folytat le és Natura 2000 hatásbecslést készíttet.
2. A Képviselő-testület felkéri az A.D.U. Építész Iroda Kft.-t, hogy a hatástanulmány elkészítésére
az Önkormányzat nevében ajánlatot kérjen.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Védőnő díjazásának módosítása
Dr. Németh József ismertette a védőnő havi díjazásának körében 2013. július 15-én hatályba lépett
változásokat. Ennek értelmében a védőnői szolgálat már korábban megemelt pontérték alapján
számított OEP-finanszírozásának havi összegéből 2013. július hónaptól 12 %-ot közvetlenül a védőnő
díjazására kell fordítani. Ez az összeg minden hónapban az aktuális OEP-finanszírozáshoz igazodva
mozgó bérként jelenik meg a védőnő illetményében. A védőnői szolgálat éves költségvetését nem érinti
a változás, belső átcsoportosítást jelent.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
84/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendeletben előírt bérkorrekciót, miszerint a védőnői szolgáltató a havi finanszírozása 12 %-ának
megfelelő összeget közvetlenül a védőnő díjazására köteles fordítani, tudomásul veszi.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
3. Napirendi pont: Közútkezelői állásfoglalás kérelmezése
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. (2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 45/14.) kérelmet terjesztett elő, melyben kéri Önkormányzatunkat, hogy a részükre szükséges
tulajdonosi hozzájárulást adja ki. A hozzájárulásra a „Dunabogány2 T-Mobile állomás optikai ellátása”
megnevezésű ST-076-K/2013. témaszámú engedélyezési terv megvalósításához van szükség.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed: 27 hrszú kivett közterület ingatlan, 1130 hrsz.-ú kivett községháza, gazdasági épület ingatlan, 1129/2 hrsz.-ú
kivett iskola, gazdasági épület ingatlan.
Spanisberger János javasolta, hogy a Hegyalja utca átfúrással történő keresztezése után a templom kő
támfalának aljánál a tervezett nyomvonalat változtassák meg a támfal statikai állapota miatt és a kő
támfalon közvetlenül a gyaloglépcső/járda mellett történjen a kábel felvezetése. Javasolta továbbá, hogy
a támfal tetején a kábel bádoglemezben történő tervezett átvezetése helyett a támfal tetejétől 60 cm-re
átfúrással vezessék a kábelt védőcsőben a templomkert szintjére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
85/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 27 hrsz.-ú kivett közterület, 1130 hrsz.-ú kivett községháza, gazdasági épület, és
1129/2 hrsz.-ú kivett iskola, gazdasági épület megnevezésű ingatlanok tulajdonosa – tulajdonosi
hozzájárulását adja a Dunabogány2 T-Mobile állomás optikai ellátása megnevezésű ST-0601K/2013. témaszámú engedélyezési terv (készítő: STENTOR MI Mérnöki Iroda Kft. - 2310
Szigetszentmiklós, Határ út 45/14.) megvalósításához az alábbi feltételekkel:
A Hegyalja utca átfúrással történő keresztezése után a templom kő támfalának aljánál a tervezett
nyomvonal megváltoztatása szükséges a támfal statikai állapota miatt.
A kő támfalon közvetlenül a gyaloglépcső/járda mellett kell felvezetni a kábelt.
A támfal tetején a kábel bádoglemezben történő tervezett átvezetése helyett a támfal tetejétől 60
cm-re átfúrással kell a kábelt védőcsőben a templomkert szintjére vezetni.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
4. Napirendi pont: Egyebek
a) Szúnyoggyérítés
Pályi Gyula elmondta, hogy további két központilag elrendelt légi kémiai és földi kémiai
szúnyoggyérítésre kerül sor augusztus 2-3-án, illetve augusztus 17-19-én.
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b) Árvízi kártérítés az önkormányzati vagyonbiztosításon alapuló igénybejelentés alapján
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati vagyonbiztosításra is
bejelentették az árvízi kárigényeket. A biztosító az elvégzett helyszíni szemle alapján is a Helytörténeti
Gyűjtemény épületében, illetve az annak udvarában álló szolgálati lakás épületében keletkezett károkra
1.128.536,- Ft kártérítést, a Polgármesteri Hivatal épületében keletkezett károkra 430.377,- Ft kártérítést
hagyott jóvá.
c) Munkaterv módosítása
Heim Ferenc kérte, hogy a Képviselő-testület október havi rendes ülése időpontját egy hétel későbbre
tegye a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
86/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Képviselő-testület 2013. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 2/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat mellékletét képező
2013. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2013. október 7-ei rendes ülés napját 2013. október
14-re módosítja.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont: Megüresedett bizottsági helyek betöltése
Pályi Gyula a Liebhardt András lemondása miatt megüresedett bizottsági helyekre Spanisberger János
megválasztását javasolta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
87/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati bizottságok
létrehozásáról szóló 121/2010/X.20/ Önk. sz. határozatát módosítja az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának a Liebhardt
András képviselő lemondása következtében megüresedett helyre Spanisberger Jánost választja meg.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati bizottságok
létrehozásáról szóló 121/2010/X.20/ Önk. sz. határozatát módosítja az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának a Liebhardt András
képviselő lemondása következtében megüresedett helyre Spanisberger Jánost választja meg.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati bizottságok
létrehozásáról szóló 121/2010/X.20/ Önk. sz. határozatát módosítja az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjának a Liebhardt András
képviselő lemondása következtében megüresedett helyre Spanisberger Jánost választja meg.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 12:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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