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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 4-én
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Gräff Albertné és Schuszter Gergely jelezték, hogy késni fognak az óvodai alapítvány
ülése miatt.
Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta a meghívó szerinti 5. napirend előre vételét tekintettel arra,
hogy a közmeghallgatás meghirdetett időpontjára résztvevő még nem érkezett.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. A mezőőr munkaszerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Kátyúzási kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
Az október 15-i határidőre a képviselő-testületi döntésnek megfelelően beadtuk a szociális tűzifa
igénylésére vonatkozó bejelentést.
Október 13. és 19. között testvértelepülésünkről, Leutenbachból két hetedikes osztály érkezett általános
iskolai cserelátogatásra. Az egyhetes program végén, október 18-án este a Duna parton tábortűz
gyújtással búcsúztattuk el őket.
Október 22-én tárgyaltunk a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezettel a helyi termelői
piac beindításáról. A kora nyári piacnyitás az árvíz miatt elmaradt, az akkor megszavazott
együttműködési megállapodás alapján november 22-én, december 6-án és december 20-án pénteken 12
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és 18 óra között piaci napokat tartunk. Amennyiben ezek sikeresek lesznek, a következő évre is
kiterjesztjük a megállapodást.
Október 23-án ünnepi megemlékezést tartottunk a Művelődési Házban az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére.
Október 24-én a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri találkozót tartott.
Október 28-án a polgármester részt vett Budapesten a júniusi rekordmagasságú árvízi védekezés
tapasztalatait kiértékelő konferencián.
Október 29-én a Dunabogdányba a Felvidékről a sváb kitelepítettek helyére betelepítettekkel, illetve
leszármazottaikkal megbeszélést tartottunk arról, hogy az érintetteknek ugyanolyan megrázkódtatást
okozó felvidéki ki- és betelepítésnek is legyen egy emlékhelye településünkön.
Október 30-án az ORFK két képviselőjét fogadtuk, akik felmérést készítenek a Szentendrei
Rendőrkapitányság munkájának az önkormányzatok általi elfogadottságáról, minősítéséről.
Október 30-án a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen sajtótájékoztatót tartottunk a civil
lakosság körében az árvízi helyreállítási munkákhoz nyújtott segítségről. A dunabogdányi, 20 millió
forintot meghaladó, a lakhatás helyreállítását segélyező munkálatok gyakorlatilag befejeződtek. A
sajtótájékoztatón a Segélyszervezet igazgatója mellett részt vett Orbán Viktorné dr. Lévai Anikó
jószolgálati nagykövet és a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója. A Vodafone szponzorálta a
dunabogdányi védekezéshez szükséges, soron kívül beszerzett szivattyúk jelentős részét. Ezúton is
köszönjük a Segélyszervezet és szponzorai nagyvonalú támogatását.
November 2-3. között Nyírbogdány delegációjával közösen részt vettünk a kárpátaljai Tiszabogdányban
a Kárpát-medencei „Bogdányok” újabb találkozóján.
November 4-én 14 fővel megkezdődött településünkön is a 2013. november 1. és 2014. április 30.
közötti téli közfoglalkoztatási program végrehajtása. A közfoglalkoztatottak közül 6 fő december és
március között elhelyezkedést segítő képzéseken is részt fog venni.
Megérkezett önkormányzatunkhoz az EUTAF (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság)
Infrastruktúrális Programokat Ellenőrző Igazgatósága által a Dunabogdányi üzemelő sérülékeny
vízbázis diagnosztikai vizsgálata című KEOP pályázat három hónappal ezelőtt megkezdett
utóellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyv tervezet. A 2007. és 2012. között lebonyolított program
2007-es közbeszerzéseivel kapcsolatos vélelmezett szabálytalanságok miatt 6 millió forint
visszakövetelését írták le. Ellenvetéssel éltünk, aminek egyeztetése hamarosan várható.
A KVG Zrt. pert indított önkormányzatunk ellen az általa felmondott hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződésben szereplő 3 millió Ft-os, Dunabogdánynak befizetett jóteljesítési garancia
visszakövetelésére. November 19-re tűzték ki a tárgyalás időpontját.
Gräff Albertné és Schuszter Gergely 18:15 órakor megérkezett, a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
2. Napirendi pont: Közmeghallgatás
Pályi Gyula megállapította, hogy a közmeghallgatáson személyesen 1 fő jelent meg. Elmondta, hogy
előzetesen egy két észrevételt tartalmazó levél is beérkezett.
Lang János (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 81.) és felesége írásos beadványukban két kérdést
intéztek a Képviselő-testülethez: egyrészt a magánszemélyek részére érkezett árvízi támogatásokból való
részesülés, ill. a szétosztás állása iránt érdeklődnek, másrészt az utak állapotával összefüggésben a
gépjárműadó bevétel felhasználásával kapcsolatban kértek tájékoztatást.
Pályi Gyula válaszában ismertette az árvízi károk enyhítésére magánszemélyek részére, de az
Önkormányzathoz beérkezett, adományok összegét: Itthon vagyunk Egyesület 115.000,- Ft; Erdélyi
Magyar Néppárt – Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács: 573.600 Ft; Leutenbach 3.000 euro; Congregatio
Jesu Szerzetesrend 200.000 Ft; Gerlingen 4.000 euro (2013. december 30-án érkezik). Az összeg
szétosztása érdekében két alkalommal végzett felmérést az Önkormányzat. A Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság kibővített ülésén úgy határozott, hogy az adományok szétosztásával
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megvárja a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet helyreállítási programjának befejezését és ellenőrzését.
Ennek megfelelően 2013. november 7-én tartjuk azt a bizottsági ülést, melynek napirendje a beérkezett.
előzőekben felsorolt adományok szétosztása.
A gépjárműadó 60 %-át a 2012-es adósságkonszolidáció után a kincstárnak kell befizetni. A tavaszi
adóbevételből helyben megmaradt részt a júniusi árvízi védekezés költségeinek ideiglenes
megfinanszírozására kellett fordítani minden további rendelkezésre álló forrással együtt, mivel a
költségek messze meghaladták a kapott előlegeket. A védekezési költségek egy részét még így is csak
októberben tudtuk kifizetni a vis maior pályázat elbírálása és a védekezési támogatás október közepi
beérkezése után. Jelenlegi pénzügyi helyzetünkben kb. 2 millió forintot tudunk novemberben kátyúzási
munkákra fordítani.
Flóris Béla temetőgondnok jelezte az Önkormányzatnak, hogy a temető mindkét egyház által használt
útja felújítási munkájának befejezésében a két egyházközség, valamint a Karakas Kft. anyagi részt
vállalna, így az Önkormányzattal kiegészülve négy egyenlő részre lennének oszthatók a költségek. Az
előzetes felmérések alapján még 400-450 e Ft szükséges, a munkákat az időjárás függvényében
végeznék el idén vagy jövő év tavaszán.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
105/2013. (XI. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető mindkét
egyház által használt útja felújítási munkájának befejezésében együttműködik a két
egyházközséggel, valamint a Karakas Kft.-vel, ennek keretében az út befejezéshez megadott
költségkeret ráeső negyedrészének finanszírozását vállalja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a temetőgondnok értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
3. Napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
Pályi Gyula elmondta, hogy a rendelet napirendre tűzését előzetesen az indokolta, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján a helyi adófizetési
kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet a hatályba lépését megelőző 30 nappal ki kell
hirdetni.
Településünkön az üdülők után fizetendő építményadó tartalmazza a hulladék szállítás költségeit,
azonban tekintettel arra, hogy egyelőre nem érkezett meg a Magyar Energia- és Közmű-szabályozási
Hivatal döntése, így kalkulálni még nem tudtunk. a többi adónem vonatkozásban nem javasolt
adóemelést.
4. Napirendi pont: A mezőőr munkaszerződésének meghosszabbítása
Pályi Gyula elmondta, hogy a mezőőr munkaszerződése 2013. december 31. napján lejár. Javasolta
annak meghosszabbítását.
Spanisberger János utalva a jövő évi költségvetési koncepcióba beemelt műszaki ügyintéző
alkalmazásának megvizsgálására, álláspontja szerint mérlegelni kellene, melyik pozíció fontosabb.
Heim Ferenc véleménye szerint a következő Képviselő-testületre kellene hagyni ennek eldöntését,
amikor a mezőőr megbízatása is lejár, addig a megtartását javasolta.
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Schuszter Gergely kifejtette, hogy évi 2 M Ft kiadás a mezőőri szolgálat, véleménye szerint
eredményben, értékben ez nem jelenik meg, az eltelt két évben nem változott véleménye.
Fehérvári Anna elmondta, hogy a szolgálat létrehozásakor az volt a vezérlő elv, hogy többek között az
Önkormányzaton segítsünk az engedély nélküli hulladéklerakások visszaszorítása, megakadályozása
érdekében. Megítélése szerint van visszatartó erő, bár lehetőségei korlátozottak. Szükségesnek tartja a
belterületi felügyeletet is.
Fekete Péter szerint cél a megelőző tevékenység, az, hogy tudja mindenki, a mezőőr járja a területet.
Fontos feladata még a mezőőrnek a komposzttelep felügyelete és az uszadékfa gyűjtés koordinálása is.
Úgy látja, hogy a jelzések megvannak, inkább az ezt követő fellépésnél van szükség nagyobb
önkormányzati szigorra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
106/2013. (XI. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Molnár Lajos
mezőőr munkaszerződését a munkabér összegének változatlanul hagyása mellett 2015. december
31. napjáig meghosszabbítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a mezőőr értesítésére a döntést követő 8 napon belül
5. Napirendi pont: Kátyúzási kivitelező kiválasztása
Pályi Gyula ismertette a beérkezett és a cégekkel egyeztetett ajánlatokat. Az előző ülésen elhangzott
kérdés alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Tahitótfalu, Kisoroszi és Csobánka területén
munkát végző vállalkozó kapacitása több okból is idén már lekötött, de informatív ajánlatot fog adni.
Javasolta a vállalási ár szerinti sorrend kihirdetését, a legalacsonyabb négyzetméterárú ajánlatot adó
részére szerződéstervezet küldését, részletes műszaki tartalommal, garanciális szabályokkal.
Spanisberger János beszámolt a még idén kátyúzandó utak felméréséről. A Fácános úton a Hegylakók
Egyesület elnökével egyeztetve kijelölt szakaszok költsége az Egyesület pénzügyi keretébe belefér, ezért
javasolta azt, hogy az Őzike és Szarvas utcák zúzalékkal szórását és terítését végezze el az
Önkormányzat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
107/2013. (XI. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kátyúzás, útjavítás
Dunabogdányban tárgyú ajánlatkérés során nyertes ajánlattevő a GIPSZ-SZER Bau Kft. (1063
Budapest, Szinyei Merse u. 10.), 2. helyezett a Makadám Aszfalt Kft. (1024 Budapest, Vécsey u.
74.), 3. helyezett a Rolah Konstrukt Kft. (2135 Csörög, Tompa M. út 5.).
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli az
Erzsébet királyné u., a Rákóczi u., a Fácános u., és külön szerződés keretében a József A. u.
kátyúzási, javítási munkálatainak elvégzését a GIPSZ-SZER Bau Kft.-től (1063 Budapest, Szinyei
Merse u. 10.) 3.500,- Ft/m2 + ÁFA vállalási áron.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
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Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont: Egyebek
a) Bem József utcai járda
Az aszfaltozatlan Bem József utcában két kerekes székes mozgássérült lakik, akiknek a közlekedését
megfelelő járda kiépítésével biztosítani kellene. A Képviselő-testület a Bem J. utcai járda kialakítását
indokoltnak tartja. Felmérés és árkalkuláció szükséges.
b) Málna utcai telekalakítás
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
108/2013. (XI. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja a Dunabogdány 632-640 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása tárgyban
kötendő megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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