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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Heim Ferenc képviselő
Schuszter Gergely képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Fehérvári Anna külföldön van, kimentette magát,
Gräff Albertné pedig jelezte, hogy késni fog.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Bogonhát lakópark lakóinak kérelme, autóbusz megálló létesítése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. A Dunabogdányi Hegylakók Egyesület tájékoztatója, kérelme
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. A Német Nemzetiségi Óvoda munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Tájékoztató a pályázatok helyzetéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Tájékoztató az árvízi vis maior pályázatokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
8. Tájékoztató a téli közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
10. A 2013. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
11. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 7/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet pontosítása
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Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
12. Fleckenstein Rajmund kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: A Bogonhát lakópark lakóinak kérelme, autóbusz megálló létesítése
Pályi Gyula köszöntötte a lakópark képviseletében megjelent Fekete Juditot és Görföl Zoltánt, és
megadta a szót kérelmük ismertetésére.
Fekete Judit ismertette a Bogonhát lakóparkban lakók kérelmét, mely a 11-es úton a bogonháti
bekötőút melletti autóbuszmegálló létesítésének támogatására irányul. Kérelmük kiterjed továbbá arra,
hogy a 11-es úton keresztül a kerékpárútra való biztonságos feljutás érdekében járdasziget és gyalogos
átkelőhely létesülésének támogatására, a kerékpárútra való feljutás érdekében felhajtó kialakításával.
Jelezte továbbá, hogy a Tahi felőli irányból balra a bekötőútra való lekanyarodás is igen
balesetveszélyes, a hosszú egyenes szakaszon a nagy sebességgel közlekedő gépjárművek és az előzések
miatt. Utóbbi problémát első körben sebességkorlátozó, illetőleg előzni tilos tábla kihelyezésével
lehetne kezelni, végleges megoldásként kanyarodó sáv kialakítása lenne célszerű.
Heim Ferenc támogatásáról biztosította a kérelmet, azonban felhívta a kérelmezők figyelmét, hogy egy
ilyen gyalogos átkelőhely kialakítása becslése szerint 15-20 M Ft összeg. Javasolja a kérelemnek a
közútkezelő felé történő továbbítását, véleménykérés céljából.
Pályi Gyula szerint is jogos igényt fogalmaz meg a kérelem, fontosnak tartja, hogy a lakóparkban élők
is minél inkább szervesen bekapcsolódjanak a falu életébe, az óvodán, iskolán keresztül is, ill. a
közösségi programokba.
Schuszter Gergely véleménye szerint rövid távon sebességkorlátozó tábla és előzést korlátozó felfestés
a reális cél, a gépjármű közlekedés lassítása és a balesetveszély megelőzése érdekében.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy az Önkormányzat a lakók kérelmét továbbítva megkeresi a
Magyar Közút illetékes kirendeltségét a 11-es út bogonháti bekötőút csomópontnál sebességkorlátozó
és előzést korlátozó tábla kihelyezése, ill. útburkolati jel felfestése érdekében, közös helyszíni bejárást
kezdeményezve.
2. Napirendi pont: A Dunabogdányi Hegylakók Egyesület tájékoztatója, kérelme
Pályi Gyula köszöntötte az Egyesület képviseletében megjelent Sápi András elnököt, dr. Nemesi
Miklósnét és Oberrecht Gabriellát. Megadta a szót kérelmük ismertetésére.
Sápi András beszámolt az Egyesület legutóbbi közgyűlésén történtekről. Az Egyesület a tagjai és a
Svábhegyen lakók és ingatlantulajdonosok részéről beérkező adó 1 %-os felajánlásokat egy korábbi
közgyűlési határozat alapján az utak karbantartására, javítására fordíthatja. Jelenleg 500 e Ft összeg áll az
Egyesület rendelkezésére erre a célra. A Fácános u. két szakasza szorul javításra, a Platzl előtti kanyartól
lefelé 80-100 m hosszú szakasz, valamint a felső vízmű környékén egy hasonló területű útszakasz.
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Tájékoztatta a Képviselő-testületet az utolsó közgyűlésükön hozott döntésről, miszerint telkenként
5000 Ft összegű hozzájárulást kívánnak gyűjteni a svábhegyi utak alapjához, erre a célra külön alszámlát
nyitottak a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél.
Pályi Gyula szükségesnek tartja az említett két útszakasz javítását, még az idei évben a téli időszak
beállta előtt.
Gräff Albertné 16:50 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A Képviselő-testület – ügyrendi szavazással – a meghívó szerinti 5., 6., 7. napirendi pont tárgyalásával
folytatja ülését.
3. Napirendi pont: Tájékoztató a helyi adóztatásról
Oláh Józsefné ismertette a 2013. évi helyi adóbevételek teljesülését a 2013. október 8-i állapot szerint.
A tervezéshez viszonyítva több év után először időarányosan nincs elmaradás, az építményadóban 500
e Ft-tal haladja meg tényleges bevétel az előirányzatot, az iparűzési adó esetében is a decemberi feltöltés
már az előirányzat feletti bevétel lesz, az idegenforgalmi adó is többletet mutat. Egyedül a gépjárműadó
esetében van elmaradás az előirányzathoz képest, ennek okát nem érti, a Hivatal a behajtás érdekében
intézkedni fog valamennyi lehetséges eszközzel.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a korábbi évek és az idei év bevételeit összehasonlító
táblázat jelenjen meg a Bogdányi Híradó következő számában. A cél az, hogy védjük a rendben fizető
adózók érdekeit, továbbá hogy beszedjük a helyi adókat, hiszen a saját bevételek egyik legfontosabb
eleme az önkormányzatnál az adóbevétel. Ennek tárgyévi teljesülése örvendetes.
4. Napirendi pont: Tájékoztató a pályázatok helyzetéről
Kránicz-Kammerer Zsófia ismertette a pályázati összefoglalót. Elmondta, hogy 2013. évben három
európai uniós társfinanszírozású projekt végleges lezárása megtörtént a támogató szervezet részéről
Jelenleg nincs olyan EU-s forrásból finanszírozható projekt és pályázati kiírás, amelyen indulni tudunk.
Az EGT Norvég Alap írt ki „Energiahatékony iskola” címmel pályázatot, de itt sajnos a min. 600 fős
létszám feltétel nem teljesül.
Idén pályázati forrásból valósult meg:
- 8 regisztrált munkanélküli foglalkoztatása 2013.01.01-10.31 közötti időszakban
- 1 kazánház kiépítése
- pünkösdi fesztivál sörsátrának bérlése (nemzetiségi önkormányzat)
- 300 db zenei CD kiadása (Bogdaner Singkreis)
- 45 gyermek táboroztatása (nemzetiségi önkormányzat)
- Augusztus 3-án komolyzenei hangverseny megtartása (művelődési ház)
- Magyarország szeretlek c. Szent Mihály napi rendezvény megtartása
Pályázat, aminek elbírálására még várunk:
- Multifunkcionális sportpálya létesítése (BM)
- Árvízi védekezés és helyreállítás (BM, Ford Globalgiving – értesítés megérkezett)
- Óvodai udvar terveztetése (Generali Alapítvány)
- Szent Katalin szobor (NKA)
- Nemzetiségi díjakra jelölés (EMMI)
- 2014. évi naptár készítése (Balassi Intézet)
Pályázatok, amelyek előkészítése folyamatban van:
- Duna-parti játszótér felújítása (Vízisport Egyesület)
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-

Nemzetiségi díjra jelölés
Téli közfoglalkoztatás + képzés
Kulturális közfoglalkoztatás
2014. évi Szent Iván éji fesztivál
Sportcsarnok felújítása

5. Napirendi pont: Tájékoztató az árvízi vis maior pályázatokról
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az árvízi két vis maior igénybejelentés
ügyében a Belügyminisztérium meghozta a döntést, ismerteti a megítélt támogatások összegét.
A védekezési költségeket az alábbiak szerint kaptuk meg (100 %-os támogatás)
- beadott két igénylés összesen: 17.386.175,- Ft
- megítélt összeg: 16.708.000,- Ft
- eltérés: 678.175,- Ft
A megítélt védekezési összeg teljes mértékben kifizetésre került, a korábban utalt 3.750.000,- Ft előleg
beszámításával a Magyar Államkincstár a BM döntést követően további 12.958.000,- Ft összeget utalt az
Önkormányzat számlájára. Ebből az eddig felmerült valamennyi árvízi költség kifizetésre került az
Önkormányzat részéről.
A helyreállítási munkáknál 90 %-os támogatottságot ítéltek meg, így nem 30 % hanem csak 10 % az
önrész mértéke. A helyreállítás körébe tartoznak egyrészt már elvégzett, a védekezés felszámolása
körében felmerült tételek, másrészt pedig a keletkezett károk helyreálltása körében szakértő által felmért
kárigény.
A helyreállítási költségeket az alábbiak szerint ítélték meg:
- igényelt összeg: 56.713.642,- Ft (ebből műszaki szakértő által felmért kár: 48.813.499,- Ft, a
helyreállítás számlával igazolt költségei: 7.900.143,- Ft) + 7.276.193,- Ft = 63.989.835,- Ft
- megítélt összeg: 27.270.000,- Ft + 5.327.000,- Ft = 32.597.000,- Ft
6. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
Szeptember 10-én a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság reagált a Duna-parton lévő veszélyes fák
kivágási igényére. Indokoltnak tartják az elöregedett, balesetveszélyes nyárfák egészségügyi kitermelését.
A jogszabályok értelmében ehhez a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(természetvédelmi hatóság) engedélye is szükséges, amit meg kell még szerezni.
Szeptember 10-én a három tervező cégből megalapított Hegyen-völgyön Konzorcium megbízást kapott
az EuroVelo6 Rajka-Budapest kerékpáros fejlesztés továbbtervezésére, a szükséges felmérések
elvégzésére. Részletes tájékoztatást adtunk a Dunabogdányban megépült szakaszról, illetve a Visegrád
irányú továbbépítés elsősorban jogi jellegű problémájáról (vízmű védterületen átvezetés).
Szeptember 12-én Stágel Ferencné a telke és az általános iskola közötti kerítés megépítését kérelmezte,
ennek bizottsági ülésen történő megtárgyalása szükséges.
Szeptember 16-án a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság képviselői polgármesteri megbeszélést
kezdeményeztek, lakossági tájékoztató fórumon is szívesen adnának tájékoztatást tevékenységükről.
Szeptember 17-én újabb tárgyalási fordulóra került sor a Kormosné Berinszky Ildikó és az
Önkormányzat közötti perben, ítélet nem született, a bíróság a kempingbe bejelentett Kajaktúra
Egyesületről kér be további adatokat.
Szeptember 19-én Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, Dr. Dietz Ferenc szentendrei polgármester
és Dr. Varga László járási hivatalvezető kezdeményezésére járási polgármester találkozó volt. A térségi
fejlesztések, pályázatok összehangolására a jövőben negyedéves gyakorisággal tartanánk közös
egyeztetéseket. Dr. Varga László tájékoztatást adott a járási hivatal működéséről, valamint a hivatal
épületében tervezett fejlesztésekről.
Szeptember 19-én az OTP képviselőivel megkezdtük a tárgyalásokat az iskolai étkező építkezés
befejezéséhez szükséges hitelfelvétel előkészítéséről.
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Szeptember 21-én szombaton délelőtt ismét sikeres elektronikai hulladékgyűjtést tartottunk, több mint
25 m3 hulladék gyűlt össze. Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételét ebben a környezetünket
kímélő akcióban.
Szeptember 25-én a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője konzultációs fórumra hívta meg az
illetékességi területéhez tartozó polgármestereket, ismertette a kapitányság elmúlt fél évi tevékenységét,
eredményeit.
Szeptember 28-29-én önkormányzatunk is bekapcsolódott az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek”
programba: szombaton szüreti felvonulással, vasárnap gyermekprogramokkal és esti szabadtéri
koncerttel, Szent Mihály napi tűzgyújtással.
Szeptember 30-án elkezdődött és egy hét alatt be is fejeződött a kerékpárút melletti napelemes lámpák
karbantartása, az árvízi hibák kijavítása.
Szeptember 30-án este a közvilágítás üzemeltetővel (ELMÜ-Émász Hálózati Kft.) megtörtént a
világítótestek üzemkészség ellenőrzése. Az 536 fényforrásból 3 db nem működött.
Október 3-án és 4-én a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársaival végiglátogattuk az árvízi
segélyezetteket, ellenőriztük a kiosztott segélyutalványok felhasználását. Az utalványok felhasználása
megfelelő és 7 helyen folyik az Ökumenikus Szeretetszolgálat által megrendelt teljes lakásfelújítás. A
munkálatokat előre láthatóan október végére befejezik (lásd a 12./a napirendi pontot is).
Október 4-én részt vettünk a szlovákiai Paláston a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj átadó
ünnepségén a helybeli katolikus magyar iskolában.
Október 5-én Nyírbogdányban megtartottuk a Kárpát-medencei Bogdányok (Tiszabogdány,
Nyírbogdány, Dunabogdány) második találkozóját. Ennek keretében testvér települési együttműködési
okmányt írtunk alá, továbbá részt vettünk Nyírbogdány falunapján.
Október 7-én ülést tartott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Társulási Tanács. Az ülésen
kellett volna dönteni Csobánka és Pilisszentkereszt belépéséről, de nem volt meg a szükséges
határozatképesség. A Tanács jelzi a belépni szándékozóknak, hogy 2014-ben a finanszírozás várhatóan
csökken, csak akkor támogathatjuk a belépést, ha a települések önrészt is vállalnak.
Október 8-án Szentendrén a Munkaügyi Kirendeltségen tájékoztatón vettünk részt a téli
közfoglalkoztatási programról. A munkavégzés mellett képzési programok is indulnak (lásd a 8.
napirendi pontot).
Október 8-án megtörtént az árvízi vis maior pályázatból a védekezési költségek átutalása, ezt követően
rögtön kifizettünk minden árvízi számlát.
Október 9-én a többi érintett 7 szomszédos önkormányzat polgármesterével együtt aláírtuk az ügyeleti
szolgálat ellátására vonatkozó, jogszabályi változások miatt módosított, megbízási szerződést.
Október 10-én a PMKH Erdészeti Igazgatóságának felügyelője helyszínen ellenőrizte a kerékpárút
építése kapcsán elrendelt erdőtelepítést. Sajnos a nyári árvíz alapos pusztítást végzett a frissen telepített
fák között, az állományt gyakorlatilag újra kell telepíteni.
Október 10-én ünnepélyesen fogadtuk Heim Ferencet, aki Dunabogdányból indulva elzarándokolt
Santiago de Compostelába, a Pireneusokig kerékpáron, onnan pedig gyalog megtéve a zarándokutat.
Október 11-én elküldtük Szentendrére a VSZ Zrt.-hez a nyári önkormányzati szúnyoggyérítés
elszámolását, a Magyar Turizmus Zrt. összesített önkormányzati elszámolások alapján fogja átutalni 50
%-os támogatását.
Október 11-12-én az orvosi rendelő épületben a még tavaly meghibásodott kazán helyére beépíttettük
az új cirkulációs gázkazánt.
Október 14-én testvértelepülésünkről, Leutenbachból 31 fő 7. osztályos diák érkezett az Általános
Iskolába, egy hetes programon vesznek részt.
Október 14-én Helyi Védelmi Bizottsági ülés volt Szentendrén.
Az építés alatt álló iskolai étkező villanyszerelési munkáira ajánlatokat kértünk be. 2 db ajánlat érkezett
be az október 9-i beadási határidőig.
A révkomáromi székhelyű Palatinus Polgári Társulás kérelemmel fordult a magyar önkormányzatokhoz,
így hozzánk is, hogy támogassuk Batthyány Lajos bronz szobrának elkészítését, amit a Magyar
Millennium tiszteletére létrehozott ottani szoborparkban helyeznének el.
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A Miniszterelnökségről is érkezett egy levél, hogy az idei árvízi védekezés esetleges emlékmű állításához
terveket, mintákat tudnak rendelkezésre bocsátani az önkormányzatoknak.
7. Napirendi pont: A Német Nemzetiségi Óvoda munkatervének elfogadása
Gräff Albertné tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy elkészült az új köznevelési törvénynek
megfelelő tartalommal és az új óvodai nevelési alapprogram figyelembe vételével az Német Nemzetiségi
Óvoda 2013/2014. nevelési év munkaterve. Ismertette ennek tartalmát. Az Óvoda nevelőtestülete a
6/2013. (IX.16.) számú határozatával a munkatervet elfogadta. Az alkalmazotti testület 2013.
szeptember 17-én a tájékoztatást megkapta, a szülői szervezet 2013. szeptember 24-én véleményezte,
majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat is egyetértését nyilvánította.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
101/2013. (X. 14.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Német Nemzetiségi Óvoda 2013-14. nevelési év
munkatervét.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
8. Napirendi pont: Tájékoztató a téli közfoglalkoztatásról
Pályi Gyula beszámolt a téli közfoglalkoztatás részleteiről. A közfoglalkoztatás időtartama: 2013.
november 1. – 2014. április 30. között, 6 órás napi munkaidővel, a bérköltség támogatásának mértéke
100 %, a közvetlen költségekre maximálisan a bérköltségek összköltségének 20%-a igényelhető. A
decentralizált keretből a téli átmeneti közfoglalkoztatás során az alábbi programok támogatása
lehetséges, többek között:
- önkormányzati, hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (legkésőbb 2014. április
30. napjáig);
- a kazánprogramból kikerülő közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának biztosítása hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás keretében (legkésőbb 2014. április 30. napjáig).
A téli közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program képzési elemének finanszírozása uniós források
bevonásával valósul meg. A képzések napi 6 órás oktatás formájában történnek 2013. december 1. –
2013. március 30. között. A téli közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program öt pillérre épülő
szerkezetet alkot, a tanfolyamok az alábbi csoportokra bonthatóak:
- alapkompetenciákat biztosító képzés,
- alapfokú iskolai végzettség (7. vagy 8. osztály) megszerzésére irányuló képzés,
- OKJ-s képzés,
- program akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező (betanító) képzés,
- hatósági jellegű képzések.
Dunabogdány esetében a téli közfoglalkoztatásba bevonandó létszám 14 fő, ebből 6 fő képzésben
részesül, így ők csak december és április hónapban végeznek ténylegesen munkát.
9. Napirendi pont: Falugyűlés időpontjának meghatározása
A munkaterv szerint a 2013. november 4-i képviselő testületi ülésen lesz a közmeghallgatás, a falugyűlés
lehetséges időpontja: november 22., 29.
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A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a falugyűlést 2013. november 22. napján 18 órakor tartja,
helyszíne a Művelődési Ház.
10. Napirendi pont: A 2013. évi szociális célú tűzifaprogram önrész biztosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy megjelent a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A
Rendelet alapján a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési
önkormányzatok idén is szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 2000
Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása. Dunabogdány esetében – a 2013. január-március
hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga (39 fő) figyelembe vételével – a
maximálisan igényelhető tűzifa mennyiség: 78 m3.
Javasolta a Rendeletben meghatározott maximálisan igényelhető 78 m3 mennyiségre a pályázat
benyújtását. Az igényelhető 1.188.720,- Ft támogatási összeg mellé önkormányzatunknak 198.120,- Ft
összegben kell önrészt vállalnia. Az önerőn felül a tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való
eljuttatást is - származó költségek is a települési önkormányzatot terhelik.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
102/2013. (X. 14.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján 78 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 78 m3 mennyiségű
tűzifa vásárlásához 198.120,- Ft saját forrást biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről
szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben, az általános tartalék soron.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 7/2007. (V. 15.) önkormányzati
rendelet pontosítása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az
alapellátási körzetek (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnő, iskola egészségügy)
vonatkozásában tájékoztatást kért az önkormányzatoktól. Ennek során megállapítottuk, hogy a
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 7/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet a háziorvosi
körzetek vonatkozásában nem tartalmazza valamennyi utca felsorolását, erre tekintettel szükséges a
rendelet pontosítása.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 16/2013. (X. 21.) önkormányzati rendeletét a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 7/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Pályi Gyula a meghívó szerinti 12. napirendi pontot visszavonta, tekintettel arra, hogy kérelmező nem
érkezett meg az ülésre.
12. Napirendi pont: Egyebek
a) Az árvízi adományok szétosztása
Fekete Péter beszámolt arról, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel lezajlott az árvíz utáni
helyreállítások, és az általuk kiosztott utalványok felhasználásának ellenőrzése. Pozitív, hogy aránylag
sokan kaptak a biztosítótól is pénzt, nagyon sok helyen befejeződött, illetve hamarosan befejeződik a
helyreállítás, az utalványt mindenki rendeltetésszerűen használta fel, a felújítások is rendben zajlottak,
zajlanak.
Van azért gond is:
- vannak bizonyos munkák, amit csak tavasszal (a teljes száradás után) lehet elvégezni,
- van ahol nagyobb a baj, mint elsőre látszott,
- van ahol nem csináltak semmit, mert el akarják adni a házat.
Most már lehetséges és időszerű tárgyalni az Önkormányzathoz érkezett, magánszemélyek részére
kiosztandó adományok szétosztásáról, felhasználásáról.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a kérdésben 2013. október utolsó hetében kibővített ülést
tart a Népjóléti, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság.
b) Árvízzel sújtott Duna-parti játszótér helyreállítása és felújítása – pályázat benyújtása
Gräff Albertné elmondta, hogy az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa pályázatot írt ki, melyre
a Vízisport Egyesület pályázatot ad be az Önkormányzat segítségével. A pályázat sikeressége esetén a
300 m2 játszótér megújulhat, a játszóvár tetejének javítása, a megrongálódott háló cseréje, 2 csúszda
elem cseréje valósulhat meg. További padok kihelyezése, a meglévők felújítása, így összesen 5 db padasztal garnitúra szolgálhatja a játszótérre érkezők kényelmét. Megtörténne a terület újrafüvesítése is.
Fejlesztésre is pályáz az Egyesület: a meglévő játszótéri elemek bővítése 4 db új játékkal. A pályázat 1,7
M Ft, az önrész 400 e Ft.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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