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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselő
Gräff Albertné képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Hitelfelvétel az iskolai új étkező kialakításához
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Dunabogdány Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítása. Véleményezési tervdokumentáció jóváhagyása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Pályi Gyula elmondta, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodása 2004-ben került aláírásra, azóta két alkalommal vált szükségessé (a pályázati projektek
miatt) a megállapodás módosítása (2009-ben és 2010-ben). Mindkét módosítást a Társulási Tanács és
tagok többsége elfogadta és aláírta, viszont egyik alakalommal sem lépett hatályba, mivel volt pár
település, aki nem írta alá. A KEOP -7.1.1.1 „Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program”
rendszerfejlesztést célzó pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésének
kapcsán a konstrukció elvárásainak megfelelően ismételten szükséges a Társulási Megállapodás
módosítása, elfogadása. A projektekben megbízott jogi és közbeszerzési szakértők a törvényi változás
tekintetében felülvizsgálták a hatályos megállapodást.
Tájékoztatást adott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére
irányuló pályázata aktuális állásáról. A projekt keretén belül a Dubnik-völgyi lerakó bővítése,
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hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató, komposztáló, 2 átrakóállomás fog megvalósulni,
házi komposztáló edény kerül kiosztásra és házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kerül kialakításra.
A projekt eredményeként létrejövő egységes hulladékgazdálkodási rendszer kedvezményezettje az
önálló jogi személyiségű Társulás, továbbá a projekt eredményeként keletkező valamennyi létesítmény,
eszköz, berendezés a Társulás tulajdonába kerül. A 10 Md Ft összértékű projekt 100 %-os
támogatottságú lett. Jelenleg a kivitelezői és mérnöki feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás
zajlik.
A létrejövő vagyon üzemeltetése vonatkozásában korábban elvi döntést hozott a Képviselő-testület
arról, hogy azt a tagönkormányzatok által alapított saját 100 % tulajdonú gazdasági társaság
létrehozásával képzeli el. A saját céget a Társulás kijelölés útján bízná meg a létrejövő vagyon
hasznosításával.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
95/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott tájékoztatót elfogadja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án
tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100 % tulajdonú
céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és
beszerzett vagyon hasznosítására.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – a jelen határozat
mellékletekét képező – Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a Társulás értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
2. Napirendi pont:
Ösztöndíjpályázathoz

Csatlakozás

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Pályi Gyula ismertette az előterjesztést, a pályázati kiírás két – A és B jelű – típusát, az egyik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére igényelhető, a másik pedig a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiataloknak szól. A pályázat beadási határideje
2013. november 15. napja, pályázati tájékoztató a Hivatalban megtalálható, de az interneten is elérhető.
Beadni az erre rendszeresített internetes felületen kell.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
96/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt arról, hogy csatlakozik a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentumot.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
3

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: Hitelfelvétel az iskolai új étkező kialakításához
Pályi Gyula ismertette az előterjesztést. Az iskolai új étkező épület minél hamarabb történő befejezése
egyrészt a régi étkező épület rossz statikai állapota, továbbá az étkezést igénybe vevő gyermekek idei
tanév első hónapjában tapasztalt megnövekedett létszáma miatt is szükséges. Ehhez hitelfelvétel
igénybe vételére van szükség. Tájékoztatást adott a számlavezető OTB Bank Nyrt. képviselőivel
folytatott tárgyalásról, valamint ismertette megküldött prognosztizációt az egyes futamidőkre vetítve.
Schuszter Gergely ismertette a 4/2013. (IX. 16.) PTKB határozatot, mely szerint a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja az iskolai étkező kialakításának
befejezésére 20 M Ft összegű hitel felvételét. A futamidő vonatkozásában a 10 éves futamidőt tartja
reálisnak, egyeztetve a gazdálkodási vezető főtanácsossal is. Kiemelte annak megfontolását, hogy a régi
étkező épület leválasztható az iskoláról és önállóan értékesíthető lehet. Ebben az esetben előtörlesztésre
nyílna lehetőség.
Fehérvári Anna öt éves futamidőt javasolt, véleménye szerint minél hamarabb meg kell szabadulni a
hiteltől.
Fekete Péter is 10 évet tartana vállalhatónak, hogy maradjon mozgástere az Önkormányzatnak,
továbbá a következő Képviselő-testületnek meglesz a lehetősége arra, hogy szigorúbb törlesztésről
döntsön.
A Képviselő-testület Fehérvári Anna indítványát – mely az iskolai új étkező kialakításához szükséges
hitel 5 éves futamidőre való igénybe vételére irányult – 2 igen szavazattal 3 nem ellenében elvetette.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
97/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai új étkező
kialakítása céljából az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében 19.000.000,Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe OTP Bank Nyrt.-től 10 éves futamidőre.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaként az Önkormányzat felajánlja a mindenkori
költségvetésében rögzített adott évi saját bevételeinek engedményezését, szükség esetén
önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzését, illetve felhatalmazást azonnal beszedési
megbízásra a számlavezető pénzintézetnél.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön
tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai
során figyelembe veszi.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál
régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt, hogy a fenti
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződésre, és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is.
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6. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a
Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, valamint
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII.30.) Korm. rendeletben előírt tartalmú – kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
98/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét
a határozat mellékletét képező kimutatás szerint állapítja meg.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont: Egyebek /1.
a) Sas utcai illegális hulladéklerakás ügye
Pályi Gyula ismertette a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség végzését.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a bírságot kiszabó döntés ellen fellebbezéssel éljen az
Önkormányzat, valamint kérje a felszámolásra adott határidő hosszabbítását, illetőleg a lerakott föld
helyszínen hagyásának tudomásul vételét. Az ügyben személyes egyeztetést is kezdeményezni fog az
Önkormányzat.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalását – tekintettel arra, hogy a településtervező megérkezett az
ülésre – az 5. napirendi pont megtárgyalása után folytatja.
5. Napirendi pont: Dunabogdány Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítása. Véleményezési tervdokumentáció jóváhagyása
Pályi Gyula köszöntötte Gajdos István településtervezőt és Gubán Sándor főépítészt. Megadta a szót
az egyeztetési anyag ismertetéséhez.
Gajdos István kiosztotta és részletesen ismertette a Településszerkezeti terv, továbbá a Helyi építési
szabályzat és Szabályozási terv részmódosítása Egyeztetési anyag 2013. szeptember 9-ei ülésen tárgyalt
tervezetéhez tett módosításokat és a javasolt új övezeti besorolásokat. Tájékoztatta továbbá a
Képviselő-testületet, hogy a KDV KTVF előzetes véleményében előírt környezeti vizsgálat és „Natura
2000 hatásbecslés” elkészítése is jól halad, október elejére elkészül.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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99/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének 7/2005. (VI.
14.) önk. számú rendelet] részmódosítása tárgyában készült Egyeztetési anyagot elfogadja, azt
megküldésre alkalmasnak tartja, egyúttal véleményezésre megküldi az eljárásban résztvevő szervek,
hatóságok részére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont: Egyebek /2.
b) Láng Endre tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Dr. Németh József ismertette a kérelmet. A dunabogdányi 238/2 hrsz.-ú, Kálvária út tetején lévő
ingatlan (közterület elöl elzárt magánút) bejárását szeretné a tulajdonos megoldani. Ehhez szükséges egy
bevezető út megépítése 2 keréknyomban történő gyeprács lerakásával, a gyeprácsok közé pedig fehér
kőpor szórásával.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
100/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 234 hrsz.-ú kivett közterület, és a Dunabogdány 239 hrsz.-ú kivett út megnevezésű
ingatlanok tulajdonosa – tulajdonosi hozzájárulását adja Láng Endre és Láng Andrea részére, a
tulajdonukat képező Dunabogdány, 238/2 és 240 hrsz.-ú ingatlanok megközelítéséhez szükséges
bejáró kiépítéséhez, a Dunabogdány 234 és 239 hrsz.-ú közterület igénybe vételével, az alábbi
feltételekkel:
- a bejáró kialakítása 2 keréknyomban történő gyeprács lerakásával lehetséges, a gyeprácsok
közé fehér kőpor szórásával
- a keréknyomok szélessége legfeljebb 80-80 cm lehet.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
c) Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműpark felügyeleti rendje
Schuszter Gergely tájékoztatta a Képviselő-testületet a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásáról, miszerint a VW kisbusz felügyeletére Herr Tamást, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a régi Mercedes kisbusz felügyeletére a FAKULT
Egyesületet, az újabb Mercedes kisbusz felügyeletére Lőrinc Miklóst, a Dunabogdányi Sport Egyesület
elnökét, míg az Opel Corsa felügyeletére a Polgármesteri Hivatalt kérje fel az Önkormányzat. A
személyekkel, az egyes szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetés alapján javasolja ennek az új
rendnek az elindítását. A gépjárművek téli tárolása a Gräff Autószervízben 3.000,- Ft / gépjármű díj
ellenében lehetséges.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a VW kisbusz felügyeletére Herr Tamást, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a régi Mercedes kisbusz felügyeletére a FAKULT Egyesületet, az
újabb Mercedes kisbusz felügyeletére Lőrinc Miklóst, a Dunabogdányi Sport Egyesület elnökét, míg az
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Opel Corsa felügyeletére a Polgármesteri Hivatalt kéri fel az Önkormányzat. Az átadás a használat és az
üzemeltetés részletes feltételeinek pontos rögzítésével történik.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:25 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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