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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 2-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket és megállapította, hogy a Képviselı-testület 5 fıvel
határozatképes. Schuszter Gergely elıre jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, kimentette
magát, Spanisberger János pedig késıbb érkezik.
Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta sürgısséggel napirendre tőzni a Pilisszentkereszt tagfelvételi
kérelme a Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba tárgyú
napirendet.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Visegrádi ırsparancsnok bemutatkozása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A köztisztviselık juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997. (I. 6.) rendelet
hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. A 2014. évi étkezési térítési díjak megállapítása
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. A 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı
11. A Bogdányi Híradó 2014. évi nyomtatásának megrendelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. A 2014. évi községi naptár nyomtatás megrendelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Pilisszentkereszt tagfelvételi kérelme a Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulásba
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Dr. Ifjú Zoltán fellebbezése vadvédı kerítés megépítése ügyében
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Visegrádi ırsparancsnok bemutatkozása
Pályi Gyula köszöntötte Mokrai Gabriella megbízott ırsparancsnokot, és megadta neki a szót.
Mokrai Gabriella ismertette eddigi szakmai pályafutását, életútját, valamint bemutatta a visegrádi ırs
helyzetét, vázolta elképzeléseit, terveit.
A Képviselı-testület sok sikert, és eredményes munkát kíván az új ırsparancsnoknak.
2. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
November 5-én az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság Infrastrukturális Programokat
Ellenırzı Igazgatóságán egyeztetés volt a vízbázis diagnosztikai projekt ellenırzésérıl készített
jelentésrıl. Egy 2007-es közbeszerzés kapcsán 3 millió forintot visszakövetelnek nem megfelelı
pályáztatás miatt.
November 7-én a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kibıvített ülésén döntött az
árvízkárosultak segélyezésére beérkezett magán- és önkormányzati adományokból 2.050.000,- Ft
elosztásáról.
November 12-én aláírtuk az új iskolai étkezı villanyszerelési munkái kivitelezésére a szerzıdést.
November 12-én a polgármester meglátogatta Pomázon a Ford kelet-európai regionális központjának
igazgatóját, és megköszönte az árvízkárokhoz nyújtott adományukat.
November 13-án a polgármester részt vett a Pilisi Parkerdı Zrt. Mogyoróhegyi táborában felépített új
fogadóépület avatási ünnepségén.
November 13-án az érintettekkel megtörtént a 2014. évi dunabogdányi eseménynaptár egyeztetése,
összeállítása.
November 14-én a fıépítésszel közösen Budapesten az ADU Kft.-nél egyeztetést tartottunk a rendezési
terv módosítások ügyében.
November 15-én a nyertes kivitelezıvel aláírtuk az utak kátyúzására a szerzıdést.
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November 15-én Szentendrén a Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa ülést tartott Csobánka és Pilisszentkereszt Társulásba
történı felvételérıl, de a határozatképesség hiányában nem született döntés.
November 17-én vasárnap emlékkoncert volt a római katolikus templomban a dunabogdányi
zeneiskolai oktatás megindulásának 50 éve évfordulóján.
November 18-án elkezdıdtek az új iskolai étkezıben a villamos szerelési munkák.
November 19-én volt a KVG Zrt. által jóteljesítési garancia visszakövetelése tárgyában megindított
peres eljárás elsı tárgyalási napja.
November 20-án ülésezett a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülése.
Elfogadtuk a társulási megállapodás módosítását, illetve döntöttünk arról, hogy a Társulás egy saját
100% tulajdonú céget hoz létre a hulladékgazdálkodási pályázat során létrejövı vagyon hasznosítására.
November 21-én a NOKS Bizottság döntött a szociális célú tőzifa elosztásáról. A fa leszállítására a
Pilisi Parkerdı Zrt.-vel kötünk szerzıdést.
November 22-én újraindult a dunabogdányi termelıi piac. Péntek délutánonként idén még további két
alkalommal (december 6. és december 20.) tartunk piaci napot.
November 22-én megtartottuk a falugyőlést a Mővelıdési Ház nagytermében.
November 29-én elkészült az új iskolai étkezı építés villamos munkáinak vakolás elıtti elsı üteme. Az
építészeti munkák folytatásáról is elkezdtük az egyeztetéseket.
November 29-én délután az Dunabogdányi Általános Iskoláért Alapítvány sikeres jótékonysági
rendezvényt tartott, amelynek megrendezésében önkormányzatunk is részt vett.
3. Napirendi pont: A 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítése
Oláh Józsefné részletesen ismertette a 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítését. A 2014. évi
költségvetési koncepcióban a jövı évi számított bevétel 452.573 eFt, a kiadás 452.573 eFt, a bevételi és
kiadási fıösszeg 317.661 eFt. Részletesen ismertette a tervezés szempontjait és a tervezett bevételeket,
kiadásokat, a tartalék 3.647 eFt.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
109/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2014. évi várható számított
bevétel és kiadás összege ismeretében az önkormányzat a 2014. évi költségvetési koncepciójának
kiegészítését elfogadta.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont: A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A 2014. évi költségvetési rendeletünk elfogadásáig az
államháztartásról szóló törvény alapján az Önkormányzat rendeletet alkot az átmeneti idıszak
költségvetési gazdálkodásáról. Az átmeneti költségvetéssel biztosítani kívánjuk a pénzügyi egyensúlyt a
költségvetési rendeletünk elfogadásáig. Az alapellátási feladatok finanszírozása így biztosított lesz. Az
átmeneti idıszakban eszközölt kifizetések a 2014. évi költségvetésünk részét képezik.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 18/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Németh József ismertette a rendeletmódosítás részleteit. 2014. január 1. napjával hatályba lép az
önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás. Ezzel egyidejőleg hatályukat vesztik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti és
temetési segélyre vonatkozó, illetve a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezései.
Az Szt. felhatalmazást ad a települési önkormányzat számára, hogy rendeletben szabályozza az
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének szabályait. A települési önkormányzatnak legkésıbb 2013. december 31-éig kell
megalkotnia az önkormányzati segély szabályozását tartalmazó rendeletét.
A korábbi gyakorlatnak megfelelıen, valamint a 15 napos ügyintézési határidıre tekintettel az
önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására a hatáskör gyakorlását célszerő a polgármesterre
ruházni.
Az önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. január 1-jével az Szt. a méltányossági
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli
elutasítását, a háziorvosi igazolás egészségbiztosítási szervhez történı továbbítását, a jogosultság kezdı
idıpontjáról és a gyógyszerkeretrıl történı döntéshozatalt a jegyzı hatáskörébıl a Képviselı-testület
hatáskörébe ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések meghozatalára az Szt. 8
napos ügyintézési határidıt fogalmaz meg, ezért ebben az esetben is célszerő a hatáskör gyakorlását a
korábbi gyakorlatnak megfelelıen a jegyzıre ruházni.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 19/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 2/2013. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
6. Napirendi pont: A köztisztviselık juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Dr. Németh József ismertette a rendelettervezetet, a köztisztviselık illetménykiegészítésének mértékét
és szabályait, valamint a köztisztviselık részére adható juttatásokat, ill. a nyugállományú
köztisztviselıknek adható támogatásokat. A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal
költségvetésének meghatározásakor dönt az e célra elıirányzott éves keretösszegrıl, melynek
felhasználásáért a jegyzı felel, az általa kiadott közszolgálati szabályzatban meghatározott rend szerint.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
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Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 20/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
a köztisztviselık juttatásairól és támogatásairól.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
7. Napirendi pont: Az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. június 22-én történı hatálybalépéssel
módosult.
Ekkor egészült ki a törvény a 41.§ (9) bekezdéssel, mely szerint „A helyi önkormányzat képviselıtestülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket
rendeletben szabályozza.” A rendelkezés az önkormányzatoknak kötelezı rendeletalkotási feladatot
határoz meg.
Módosult továbbá a Mötv. 42. §-a is, mely rögzíti a képviselı-testületek át nem ruházható hatáskörét;
ennek 4. pontjából kikerült az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása, ugyanakkor az
Országgyőlés e rendelkezést kiegészítette azzal, hogy a képviselı-testület át nem ruházható hatásköre az
alapítványi forrás átvétele és átadása.
A fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével tehát rendeletben szükséges szabályozni az
államháztartáson kívüli forrás átvétel és átadás szabályait, mely a jogszabályváltozást követıen
képviselı-testület átruházható hatáskörében szerepel, viszont kivételt képez az alapítványi forrás
átvétele és átadása értékhatárra tekintet nélkül, ami a képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át.
Részletesen ismertette a rendelettervezet szabályait, az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott
támogatások esetében a fıszabály a pályázat útján történı igénylés lesz 2014-tıl.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
8. Napirendi pont: A kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997. (I.
6.) rendelet hatályon kívül helyezése
Dr. Németh József elmondta, hogy tekintettel arra, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata mint
a közszolgáltatást eddig önként vállaló önkormányzat a kéményseprı-ipari közszolgáltatással – korábbi
képviselı-testületi döntései alapján – 2013. év utolsó napjával felhagy, így a rendeletalkotási
felhatalmazása is megszőnik, illetıleg 2014. évtıl kezdıdıen településünk területére kiterjedıen Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik rendeletalkotási felhatalmazással, mint az ellátásért
felelıs önkormányzat, ennek alapján az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezendı.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
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a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1997. (I. 6.)
rendelet hatályon kívül helyezésérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
9. Napirendi pont: A 2014. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Pályi Gyula ismertette a Forgó Étterem Kft. szolgáltatási szerzıdés módosítási ajánlatát, továbbá az
étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelettervezetet.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét
az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
4/2011. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
110/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Forgó Étterem Kft.-vel kötendı szolgáltatási
szerzıdés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés módosítás aláírására: a döntést követı 15 napon belül
10. Napirendi pont: A 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Dr. Németh József ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a belsı ellenıri feladatokat ellátó
SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. elıkészítette a 2014. évre vonatkozó belsı ellenırzési tervét, mely
három területre terjed ki. Egyrészt a 2013. december 31-i rendezı mérleg vizsgálatára, másrészt a
gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata tárgykörre, valamint a belsı kontrollrendszer
vizsgálatára, különös tekintettel a szabályozottságra.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
111/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a
költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a határozat mellékletét képezı Dunabogdány Község
Önkormányzata 2014. évi belsı ellenırzési tervét elfogadja.
Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: a terv végrehajtására: az ellenırzési ütemterv szerint
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Spanisberger János 18:00 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
11. Napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2014. évi nyomtatásának megrendelése
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján az újság 2014. évi
nyomdai elıállítására – az idén is az újság nyomtatását végzı – Spori Print Vincze Kft. ajánlata a
legkedvezıbb.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
112/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
Bogdányi Híradó 2014. évi lapszámainak 1400 példányban történı nyomdai elıállítására a Spori
Print Vincze Kft.-vel köt szerzıdést 46,8,- Ft + ÁFA / db (összesen: 786.240,- Ft + ÁFA / 12
lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont: A 2014. évi községi naptár nyomtatás megrendelése
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján a Spori Print Vincze
Kft. ajánlata a legkedvezıbb.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
113/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a
2012. évi naptár 1400 példányban történı nyomdai elıállítására a Spori Print Vincze Kft.-vel köt
szerzıdést 115,- Ft + ÁFA / db (összesen: 161.000,- Ft + ÁFA) vállalási áron, egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
13. Napirendi pont: Pilisszentkereszt tagfelvételi kérelme a Dunakanyari Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Társulási Tanács legutóbbi ülésén Csobánka
tagfelvételi kérelmét csak a DPÖTKT felé fennálló tartozás rendezése után tudja elképzelni, míg
Pilisszentkereszt esetében a központi finanszírozás és a költségek különbözetének befizetését kérte a
kérelmezı önkormányzattól. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Társulási Tanács feltételeit elfogadta és vállalja a 2014. évre vonatkozó normatíva kiesés esetén
szükséges pénzösszeg megfizetését. Csobánka esetében a tagfelvételi döntés egyelıre nem idıszerő.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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114/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a
Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való
csatlakozások jóváhagyása tárgyú 82/2013. (XII. 2.) önkormányzati határozatát.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való – 2014. január 1. határnappal történı –
csatlakozását.
A csatlakozás feltétele: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a 2014. évre vonatkozó
normatíva kiesés esetén a feladat ellátáshoz szükséges pénzösszeget a Társulás részére
megfizeti.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozással kapcsolatos Társulási megállapodás módosítás aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Pilisszentkereszt polgármestere értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
14. Napirendi pont: Dr. Ifjú Zoltán fellebbezése vadvédı kerítés megépítése ügyében
Pályi Gyula ismertette az ügy elızményeit. Elmondta, hogy a HÉSZ folyamatban lévı felülvizsgálata
során a kerítés szabályok kikerülnek a HÉSZ-bıl, vadvédı kerítés létesíthetı lesz.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
115/2013. (XII. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Ifju Zoltán vadvédı kerítés
létesítése ügyében az alábbi döntést hozza:
HATÁROZAT
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Ifju Zoltán 2022 Tahitótfalu,
Akácfa u. 2. szám alatti lakos, kérelmezı fellebbezésének helyt ad, és részére a Dunabogdány
külterület 0169/8 hrsz.-ú ingatlanon vadvédı kerítés létesítését engedélyezi, a következık szerint:
560 fm vadvédı kerítés 2 db 6 m széles kapuval. Oszloptávolság: 3 m, a vadvédı háló magassága
200 cm, horganyzott 2-2,8 mm drótátmérıjő.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát kizárólag
jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtıl (közléstıl) számított 30 napon belül a
Szentendrei Járásbíróságtól lehet kérni. A keresetlevél, illetve kérelem benyújtásának a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
INDOKOLÁS
Dr. Ifju Zoltán 2013. október 21. napján Kérelmet nyújtott be településképi bejelentési eljárás
lefolytatása iránt, melyben a dunabogdányi 0169/8 hrsz.-ú ingatlanon 560 fm vadvédı kerítés
építéséhez kért hozzájárulást 2 db 6 m széles kapuval. Oszloptávolság: 3 m, a vadvédı háló
magassága 200 cm, horganyzott 2-2,8 mm drótátmérıjő.
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A településképi bejelentési eljárásról szóló 10/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján településképi bejelentési eljáráshoz kötött
építési tevékenység Dunabogdány közigazgatási területén közterülettel határos kerítés építése,
meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése.
Dunabogdány Község Polgármestere 825-3/2013. ikt. számú határozatával a tervezett és
bejelentett építési tevékenység megkezdését megtiltotta, a települési fıépítészi szakvéleménye
alapján, miszerint a szóban forgó építési övezetben (Má-Szt 3) csak a beépített földrészleten
létesíthetı kerítés.
Dr. Ifju Zoltán a törvényes határidın belül fellebbezéssel élt a határozat ellen, és kérte a tervezett
tevékenység (faiskola) végzéséhez vagyonvédelmi okokból, ill. a vadkár elleni védekezés
kötelezıen elıírt, kármegosztásnál figyelembe veendı tulajdonosi együttmőködési kötelezettség
teljesítése érdekében a határozat megváltoztatását, összhangban a helyi építési szabályzatról szóló
7/2005. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban. HÉSZ) folyamatban lévı
módosításával. Kérelmezı fellebbezésén az eljárási illetéket lerótta.
A Képviselı-testület 2013. december 2-án tartott ülésén tárgyalta a vadvédı kerítés létesítés ügyét.
Tekintettel arra, hogy a HÉSZ folyamatban lévı felülvizsgálata eredményeként a szóban forgó
területre is kiterjedıen vadvédı kerítés létesíthetı, így a vadkár elleni védekezés elısegítésére
ideiglenes vadvédelmi kerítés létesítését engedélyezte.
A Képviselı-testület a határozatot a településképi bejelentési eljárásról szóló 10/2013. (IV. 16.)
önkormányzati rendelet alapján hozta meg.
A fellebbezés jogát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdés f) pontja zárja ki.
A jogorvoslati lehetıséget, és annak határidejét a Ket. 100. § (2) bekezdése, valamint 109. § (1)
bekezdése biztosítja.
A döntésben a Képviselı-testület hatáskörét a Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja biztosítja.
Felelıs: Pályi Gyula
Határidı: az értesítésre: azonnal
15. Napirendi pont: Egyebek
a) Óvodai alkalmazotti létszám alakulása
Gräff Albertné tájékoztatást adott az Óvodában jövı év elsı felében a személyi kiadások várható
alakulásáról, egy óvónı GYES-t követıen a felgyülemlett fizetett szabadságát fogja tölteni, így a helyét
továbbra is be kell tölteni ebben az idıben is.
b) Dunakanyari hajózás
Pályi Gyula ismertette a dunai személyhajózás visszaállítása ügyében az érintett települési
polgármesterek és a Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány közös kezdeményezését,
mely a MAHART-PassNave Kft. többségi állami tulajdonba kerülésének következtében megnyíló új
tárgyalási lehetıségekkel összefüggésben született.
c) Hulladékszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztatás
Dr. Németh József elmondta, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatónál lefolytatott vizsgálat
keretében a Magyar Energia- és Közmő-szabályozási Hivatal a hulladéktörvény rezsicsökkentési
törvénnyel összefüggı változásait ismertetı választ küldött a közszolgáltató részére, vagyis a 2013. július
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1. után a lakosság részérıl fizetendı díjat a 2012. április 14-én alkalmazott díj alapul vételével kell
megállapítani, ezt 4,2 %-kal lehet megemelni és ebbıl a megemelt összegbıl kell a 10 %-os
rezsicsökkentést érvényesíteni. Ugyanezt számlázhatja a szolgáltató az Önkormányzat, ill. a
Dunabogdányi Vízmő Kft. felé. Mindezek alapján decemberben újraindul a lakossági számlázás, a
csökkenés mértékére tekintettel két számla kerül kiküldésre három-három hónap díjával.
d) Fiatal házasok fatelepítése
Fehérvári Anna javasolta, hogy vizsgáljuk meg annak a Leutenbach testvértelepülésen bevezetett
szokásnak az átvételét, hogy a házasuló párok egy-egy facsemetét is elültetnek a település kijelölt részén.
A kerékpárút melletti fasor továbbültetése például alkalmas helyül is szolgálhatna.
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
jegyzı
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