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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 15-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Tölle Júlia napirend elıtt szeretne szólni,
felkérte a jegyzıt az SZMSZ vonatkozó elıírásainak ismertetésére.
Dr. Németh József ismertette a 12/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdését,
miszerint az ülés – figyelemmel az Ötv. zárt ülés elrendelésére vonatkozó 12.§ (4) bekezdés a) és b)
pontjaira és (5) bekezdésére – nyilvános, azon bárki részt vehet és a polgármester, illetıleg a képviselı
indítványára a Képviselı-testület engedélyével felszólalhat. A Képviselı-testület vita nélkül, esetenként
három percben engedélyezheti a felszólalást.
A Képviselı-testület ügyrendi szavazással – 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül – Tölle Júlia,
Vincze Gyuláné, Rippel Ferenc, Molnár Márta, Erdei Ferenc és Pupova Ágnes részére engedélyezte a
felszólalást napirend elıtt.
Pályi Gyula ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat azzal,
hogy a napirendek tárgyalása elıtt kerül sor a lakossági hozzászólásokra.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. II. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló a Mővelıdési Ház 2013. II. félévi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Beszámoló a 2013. évi helyi adózásról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A Bogdányi Híradó hirdetési tarifái
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Önkormányzati célú árvízi adományok felhasználása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. Az év végén lejárt szolgáltatási, megbízási szerzıdések meghosszabbítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
Napirend elıtt:
Tölle Júlia Kossuth Lajos út 173. szám alatti lakos bemutatkozása után ismertette a 2013. december 6án kelt nyílt levelét, amelyben az árvízkárosultak javára beérkezett adományok elosztását kifogásolta.
Elıadta, hogy véleménye szerint nemcsak szociális rászorultság okán történt az adományosztás,
elmondása szerit három ilyen esetet ismer. A döntés hátterét, logikáját szeretné megérteni, és
szükségesnek tartaná a név szerinti nyilvánosságra hozatalt. Jelezte, hogy eltérı összeg jelent meg a
Leutenbachból, ill. a Gerlingenbıl érkezı adomány összegérıl a helyi újságban és a falugyőlésen.
Elmondta, hogy az ıszi felmérésnél nála nem jártak, továbbá a gerlingeni adomány átadási
rendezvényen való részvételi szándékának meghiúsulását ismertette. Kifejtette továbbá, hogy ı sem kért
volna támogatást, nem szorul rá.
Vincze Gyuláné elmondta, hogy az ı lakását is elöntötte a víz, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
segélyében részesült. Elmondta, hogy információi szerint a Kossuth L. u. páros oldalán élık is
részesültek segélyben, továbbá jelezte, hogy a szeptemberi felmérésnél nála sem jártak. Az egyenlı
mértékő elosztás mellett érvelt.
Rippel Ferenc véleménye szerint közpénzrıl van szó. Elmondta, hogy ı nem kér segélyt, nyugdíjas
szomszédai érdekében szólal fel, bár két hónapig el kellett költöznie házából, és komoly kárai
keletkeztek. Arra kíváncsi, hogy milyen szociális alapon és szempontok szerint hoztak döntést. Szerinte
az árvízi védekezésben részt vevı vállalkozók szerzıdéseit, számláit nyilvánosságra kell hozni. Jelezte
továbbá, hogy a háza elıl a mai napig nem vitték el az árvíz idején odavitt agyagot, végül kifejtette, hogy
a jövıben az ott épített gátat el fogja bontani.
Molnár Márta is jelezte, hogy nála sem járt senki felmérés céljából, pedig az ı lakását is elöntötte a víz.
Pályi Gyula válaszában kifejtette, hogy Tölle Júlia kérésének megfelelıen a Bogdányi Híradó januári
számában megjelentettük levelét, biztosítva a nyilvánosságot. Hangsúlyozta, hogy a korlátozott
forrásokra tekintettel csak a lakhatás helyreállításához szükséges kárenyhítésben tudtunk részt venni,
azaz nem mindenfajta kár enyhítését támogattuk. Nem támogattuk a nem állandó lakás céljára, hanem
például üdülési célra idıszakosan használt épületekben keletkezett károk felszámolását. Nem
különböztettünk meg hátrányosan senkit, és nem hagytunk ki tudatosan senkit. Ismertette a mérlegelés
szempontjait:
− a károsult jó anyagi helyzetben van, nem szorul segítségre, öngondoskodásra képes és ezt meg is
tette, azaz például megfelelı biztosítással rendelkezik,
− a károsult öngondoskodásra képes lenne, de ezt valamilyen okból nem tette meg,
− a károsult nem tudta biztosítását megfelelıen érvényesíteni,
− a károsult nincs abban a szociális helyzetben, hogy önállóan meg tudja oldani a lakása
helyreállítását.
Szempont volt még az is, hogy ahol a nagyobb közösség érdekében védekezési tevékenységével az
Önkormányzat egyes tulajdonosoknak a telkén vagy épületében kárt okozott, ott ezt kompenzáljuk.
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Ilyen helyzet volt például a Fábián-Sebestyén kápolna mögötti területekre kényszerőségbıl elvégzett
szennyvíz rászivattyúzás.
Elmondta, hogy a döntéshozatal elıtt többször került sor helyszíni bejárásra, az ingatlanok több mint
95 %-ra be is jutottunk.
Ellenırizhetı, hogy árvízi segélyt eddig csak páratlan házszámú fıutcai ingatlanok tulajdonosai kaptak.
A fıút páros oldalán és a becsatlakozó utcákban igen nagy terület, és ezeken igen sok ingatlan jóval az
árvízszint alá került, de a védekezéssel sikerült megakadályozni elöntésüket. Azonban itt is megteltek a
pincék, az udvarszint fölött 60-70 cm magasan állt a víz a körbezsákolt kutakban, vagy például az iskola
udvarán lévı esıvíz levezetı aknánál.
A védekezés végén kitört zivatar után a talaj már nem tudta az esıvizet elnyelni, több kertben és
udvaron napokig 5-20 cm víz állt. Tehát ezeken a helyeken is vannak árvízzel összefüggı károk. Sok
esetben ezek több hónappal az árvíz után alakulnak ki, vizesedések, megsüllyedések miatt. Emiatt is
döntöttünk úgy, hogy második fordulóban, kora tavasszal fogunk a megmaradt adományok
odaítélésérıl dönteni.
A helyszíntıl függetlenül ezért továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akiknek kára keletkezett, és
azok elhárításában segítségre szorulnak.
Felhívta a figyelmet arra, hogy itt magánadományokról beszélünk, mi lett volna akkor, ha nem érkezik
ilyen segítség? Végül visszautasította a csúsztatásokat és a valótlan információk terjesztését.
Erdei Ferenc jelezte, hogy 50 e Ft támogatásban részesült, viszont a túlzott mértékő védekezésével
nem ért egyet, valamint jelezte, hogy szerinte a kápolnától az ı háza felé vezették a vizet a védekezés
idején.
Pályi Gyula válaszában kifejtette, hogy figyelembe kellett venni azt is, hogy mőemléki környezetben
engedély nélküli építkezés zajlik, így fürdıszoba helyreállításhoz kapott arányosított összeget.
Fekete Péter hozzászólásában két tényre hívta fel a figyelmet. Egyrészt az ıszi visszaellenırzésen és
felmérésen személyesen volt jelen az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársaival együtt, a felszólalók
ingatlanában is jártak. Másrészt jelezte, hogy a Kossuth L. u. páros oldalán egyelıre nem volt kifizetés.
Fehérvári Anna együttérzését fejezte ki ezúton is a károsultaknak, úgy érzi, hogy eddig és ezután is
nagy szükség lesz az összefogásra árvíz idején. Az adományok elosztása – választott képviselıként –
legjobb szándékuk, ismeretük és tudásuk szerint történt, az egyenlı mértékő elosztást nem támogatná.
Az elszámolás pedig az adományozók felé kell, hogy megtörténjen.
Gräff Albertné ismertette a bizottsági döntés körülményeit, szempontjait. Elmondta, hogy nagyobb
összeggel támogatták a késıbb jelentkezı károk enyhítését, mivel azok kimaradtak az Ökumenikus
Segélyszervezet akciójából és a biztosítói kártérítésbıl. Rossz hangvételt eredményez, hogy olyan
emberekrıl beszélnek negatívan, akik nem is részesültek segélyben. Kérte, hogy jelezzék azokat,
amennyiben tudnak olyanról, akik eddig még kimaradtak, de káruk jelentkezett.
Pupova Ágnes elmondta, hogy eddig minden nagy árvíznél vízben álltak, most is vizes a ház, de már
lakható, el kell fogadni minden segítséget, és ezt köszöni.
Pályi Gyula végszóként elmondta, hogy az ideivel azonos, de akár még nagyobb árvíz is az idıjárás
szélsıségesebbé válása miatt mindenkor bekövetkezhet, erre kell felkészülni.
1. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. II. félévi tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
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Herr Tamás elmondta, hogy a második félévben minden tervezett rendezvény megvalósult:
augusztusban a Szent Donát napi búcsú rendezvényei, a dunabogdányi kitelepítési megemlékezés, és a
nemzetiségi sördélután. Támogatták a szüreti felvonulást, nemzetiségi délutánt tartottak két alkalommal.
Novemberben a Márton napi felvonuláson kb. 500 fı vett részt, újra volt Katalin bál, december elején
pedig a leutenbachi Weihnachtsmarkt-on vettek részt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta saját közmeghallgatását december 16-án.
Ebben az idıszakban kevesebb pályázatot nyertek, de tovább folytatják a pályázatok beadását.
Ismertette a nyertes pályázatokat.
Végül ismertette a németek előzetésének országos emléknapján tartandó megemlékezés részletes
programját. A rendezvényen dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott is részt vesz.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
1/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. II. félévi tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az elnök értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
2. Napirendi pont: Beszámoló a Mővelıdési Ház 2013. II. félévi tevékenységérıl
Pályi Gyula köszöntötte Gutbrod Gizella mb. igazgatót, majd megadta a szót a tájékoztató
megtartásához.
Gutbrod Gizella tájékoztatást adott arról, hogy a Mővelıdési Házban 18 féle állandó program fut, ez
hetente 35 órát jelent, 3 program délelıtti idıpontban van, 15 pedig délután. A kihasználtság nagy,
péntek délután és szombat kivételével gyakorlatilag nincsen szabad hely. Az elmúlt idıszakban minden
második hétvégén kiemelt rendezvény is volt. A Ház legidısebb része, az 1770-es években épült
boltíves terem idıszakos kiállító-teremként mőködik, illetve mőködne a jövıben is. Ismertette az eddigi
és a jövıben tervezett kiállításokat.
Nagy segítséget jelent, hogy egy kulturális közfoglalkoztatott is munkába állt december 1-tıl napi 4
órában április 30-ig, részt vesz a programok megvalósításában, valamint a könyvtár mőködtetésében.
Egy szociális közfoglalkoztatott takarító segítségével pedig sikerült elvégezni a könyvtár nagytakarítását
is.
Zavartalan az együttmőködés a Fakult Egyesülettel.
Problémát jelent, hogy az árvíz után tovább romlott a nagyterem padlójának állapota, illetve a pincét
sem sikerült még kiszárítani.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
2/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési Ház
2013. II. félévi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az mb. igazgató értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

5

3. Napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi helyi adózásról
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselı-testület a 2013. évi helyi adó bevételekrıl. A tervezett 84,7
millió Ft helyett 93,6 millió forint folyt be. Biztató, hogy a helyi adóbevételek csökkenése megállt, ez a
helyi, jelentıs részben építıiparhoz kapcsolódó, gazdasági élet válság utáni megélénkülését jelzi.
4. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
December 3-án megtörtént az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal minıségügyi rendszerének
éves felülvizsgálati auditja.
December 5-én megtartott tárgyalási napon ítélet született a Kormosné Berinszki Ildikó (Kemping) által
önkormányzatunk ellen a Duna-parti sólyapálya használatával kapcsolatban indított perben. A pert elsı
fokon megnyertük, várjuk az írásos ítélet megérkezését.
December 6-án a polgármester részt vett a Duna-Ipoly Nemzeti Park polgármestereknek tartott
tájékoztatóján, fórumán Szokolya-Királyréten.
December 7-8-án megtartottuk az immár évtizedes múltra visszatekintı adventi kiállítást és vásárt a
Mővelıdési Házban.
December 10-én Szentendrén ülést tartott a Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás. Pilisszentkereszt és Csobánka társulásba történı felvétele volt
napirenden. Pilisszentkereszt felvételét elfogadtuk, Csobánka felvételét akkor fogjuk újra tárgyalni, ha
rendezıdnek a korábbi kistérségi társulással kapcsolatos pénzügyi elszámolási kérdések.
December 16-án ülést tartott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
közgyőlése. Megtárgyaltuk a 2014. évi költségvetési koncepciót, jóváhagytuk a hulladékgazdálkodási
projekt több közbeszerzési eljárásának eredményét.
December 16-án délután a képviselı testület tagjai is részt vettek a Csere-Matyi családi napközi
megnyitó ünnepségén.
December 17-én ülést tartott a Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT). A belügyminiszter
levélben tájékoztatta a társulást, hogy 2014-ben sem tud a Belügyminisztérium saját forrást biztosítani a
Tahiban tervezett tőzoltóırs megépítéséhez. Tovább folytatjuk a lehetséges támogatások felkutatását.
December 18-án a katasztrófavédelem képviselıjével megtörtént a helyi veszélyes támfalak felmérése.
Két ilyen hely van, a katolikus templom elıtti támfal jelentıs része, illetve a református templomhoz
felvezetı lépcsı melletti támfal.
December 19-én, Budapesten az OTP-nél a Képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen aláírtuk
az új iskolai étkezı megkezdett építkezése befejezéséhez szükséges 19 milló Ft-os hitelszerzıdést.
Néhány nappal korábban a Magyarország Kormány megadta a hitelfelvételhez szükséges kormányzati
hozzájárulást. Január 6-án elkezdtük az iskolai étkezı továbbépítési munkáit a belsı terek vakolásával,
az ajtótokok beállításával, csempézéssel. Már csak rajtunk múlik, hogy a április-május hónapban a
gyermekek az új étkezıben ebédeljenek.
December 20-án pénteken délután megtartottuk az ıszi harmadik piacnapot is. A kedvezı tapasztalatok
alapján 2014-ben is lesz havonta legalább két péntek délutánon Bogdányi Piac.
December 21-én este a Szent János téren megtartottuk hagyományos évzáró rendezvényünket, a
Karácsonyi Forgatagot.
December 30-án a képviselı-testület Gerlingen város 8 fıs küldöttségét fogadta. A város
alpolgármestere 4000,- EUR összegő árvízsegélyt adott át. Ebbıl 3750,- EUR-t Gerlingen polgárai és
önkormányzata adtak össze. Ezt egészítette ki testvérvárosuk, Tata, további 250,- EUR-val.
Január 14-én tárgyalást folytattunk az ELMŐ-vel a Duna-parti fı szennyvízátemelı akna nagy árvíz
alatti alternatív villamos betáplálásának megoldásáról. Ennek kiépítése után nem lesz szükség az Árpád
utcánál a szennyvíz szivattyúzására, megszőnik a kertek elszennyezése.
Sajtóhírek alapján több érdeklıdı jelentkezett az Urakasztala hegyen bezárt katonai objektum
hasznosíthatósága ügyében. Mivel nincs semmilyen hivatalos információnk, nem foglalkozhatunk ezzel.
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Január elején a közfoglalkoztatottak megtisztították a Fácános úton az ırbódé mögötti elvadult
területet, kiszabadították az ott található utolsó, még viszonylag ép, kerekeskutat. Ezt egy kis
parkosítással együtt helyre szeretnénk állítani, várjuk azok jelentkezését, akik ebben segíteni tudnának.
5. Napirendi pont: A Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Pályi Gyula ismertette a munkaterv tervezetét, javasolta a munkatervbe venni: a településképi
véleményezési, ill. bejelentési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztató tárgyú napirendet a márciusi és a
szeptemberi ülésre.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot a
kiegészítéssel együtt
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselı-testület 2014. évi munkatervét, a határozat mellékletét
képezı tartalommal.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont: A Bogdányi Híradó hirdetési tarifái
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. Az újság szerkesztıbizottsága kérte a Képviselı-testületet
annak meghatározására, hogy 2014-ben mennyivel növekedjenek a hirdetési tarifák, leginkább az
apróhirdetés tarifája. Összehasonlításképpen ismertette a környékbeli újságok hirdetési tarifáit. Az
apróhirdetés és az 1/8 oldal mérető hirdetés 5 %-os emelését javasolta, a többi tételnél nem javasolt
emelést.
Heim Ferenc egyetértését fejezte ki az indítvánnyal kapcsolatban.
Fehérvári Anna nem javasolt változtatást a tarifákban.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna indítványát – mely a Bogdányi Híradó hirdetési tarifáinak
változatlanul hagyására irányult – 2 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
4/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bogdányi Híradó hirdetési tarifáit
a következıképpen állapítja meg:
apróhirdetés (20 szóig)
1/8 oldal
1/4 oldal
1/2 oldal
1 oldal

527,5,- Ft + ÁFA (bruttó 670,- Ft)
3.465,- Ft + ÁFA (bruttó 4.400,- Ft)
6.600,- Ft + ÁFA (bruttó 8.382,- Ft)
13.200,- Ft + ÁFA (bruttó 16.764,- Ft)
26.400,- Ft + ÁFA (bruttó 33.528,- Ft)
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A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetési tarifákról a szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, hirdetıket.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
7. Napirendi pont: Önkormányzati célú árvízi adományok felhasználása
Pályi Gyula felsorolta az árvízi adományok közül az önkormányzati árvízkárok enyhítésére érkezett és
rendelkezésre álló összegeket.
A Vízi Sport Egyesület támogatást nyert a Duna-parti játszótér felújítására, 1.155e Ft-ot, amihez
400.000.-Ft önrészre lesz szükség. A játszóteret is árvíz sújtotta, ezért egyébként is kellene költeni egy
ilyen nagyságrendet a játékok karbantartására és vizsgálatára. Ezért célszerőnek látszik az
önkormányzati célú árvízi adományából ezt finanszírozni, ezért javasolta 400.000,- Ft-ot biztosítani a
fenti célra a Soroksár Város Önkormányzatától kapott adományból.
Ismertette továbbá, hogy 2013. augusztus 9-én pályázatot nyújtottunk be a Ford Globalgiving
programhoz, amelynek kapcsán 2013. október 2-án kaptuk kézhez az örömteli hírt, hogy 13.325
amerikai dollárt hagytak jóvá az Önkormányzat számára az árvízzel kapcsolatos helyreállítási
munkákhoz. Az összeg az Önkormányzat számlájára megérkezett, rendelkezésre áll.
A támogatási szerzıdés szerint az összeg felhasználásáról két alkalommal szükséges írásos beszámolót
nyújtani. Az elsı határidı 2014. április 15-e, a második beszámoló egyben a záró elszámolás.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén felmerült, hogy ebbıl az
összegbıl árvízzel érintett önkormányzati utak javítását kellene finanszírozni, elsıdlegesen a József
Attila utca vízelvezetéssel együttes felújításának elvégzése merült fel. Ez a felújítás építési
engedélyköteles is lehet (függıen a mőszaki tartalomtól) és kiviteli tervek is szükségesek. Az elszámolási
határidı miatt meg kell kezdeni a felújítás elıkészítését: tervezı kiválasztását, mőszaki ellenır
kiválasztását, kivitelezı kiválasztását, ezekre ajánlatokat kell kérni.
Spanisberger János javasolta a Mővelıdési Ház nagyterme árvíz miatt megsüllyedt padlózatának
felújítását, ill. annak elıkészítését is.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
5/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
• dönt arról, hogy a Ford Globalgiving programtól kapott adományt az árvízzel érintett
önkormányzati utak javítására, felújítására – elsıdlegesen a József Attila utca, vízelvezetési
rendszer felülvizsgálatával egybekötött, felújítására – használja fel,
• felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt elindításához küldjön ki három árajánlatkérıt a
tervezési munkálatokra, ill. mőszaki ellenıri feladatok elvégzésére,
• felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Mővelıdési Ház
nagyterme árvíz miatt megsüllyedt padlózatának helyreállítási, felújítási munkálatai elvégzésére
árajánlatokat kér be.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
7/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Vízi Sport Egyesület részére az árvíz sújtotta Duna parti játszótér felújításához 400e Ft támogatást
ad az önkormányzati célú árvízi adományok terhére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont: Az év végén lejárt szolgáltatási, megbízási szerzıdések meghosszabbítása
Pályi Gyula ismertette a 2013. év végén lejárt szerzıdéseket. Javasolta újabb egy évre
meghosszabbítani az informatikai rendszer karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási
szerzıdést, a települési fıépítész megbízási szerzıdését. Indítványozta továbbá az iskolai közétkeztetés
szervezésére, díjbeszedésére, nyilvántartására vonatkozó megbízási szerzıdés módosítását, a megbízási
díj havi 10e Ft,- összeggel való emelését a megemelkedett igénybevevıi létszámra tekintettel.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
8/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi a Kármán István (2023 Dunabogdány, Ág u.
3026 hrsz.) egyéni vállalkozóval a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mővelıdési
Ház informatikai, rendszergazdai feladatainak ellátása tárgyában kötendı vállalkozási
szerzıdéseket.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a vállalkozási díj
fedezetének a 2014. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Dr. Németh József jegyzı, Gutbrod Gizella mb. igazgató
Határidı: a szerzıdések aláírására: a döntést követı 15 napon belül, a 2. pont esetében a 2014. évi
költségvetés elfogadásának ideje
9/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Knáb Lászlónéval az általános iskolai
gyermekétkeztetés díjbeszedési és nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában kötendı megbízási
szerzıdés módosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a megbízási díj
fedezetének a 2014. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az 1. pont esetében a döntést követı 15 napon belül, a 2. pont esetében a 2014. évi
költségvetés elfogadásának ideje
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10/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a települési
fıépítészi feladatok ellátásával 2014. december 31. napjáig terjedı határozott idıre továbbra is
Gubán Sándort (2011 Budakalász, Jókai M. u. 56.) bízza meg 80.000,- Ft + ÁFA / hó megbízási
díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı útján gondoskodjon a megbízási díj
fedezetének a 2014. évi költségvetésbe történı betervezésérıl.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az 1. pont esetében azonnal, a 2. pont esetében a 2014. évi költségvetés elfogadásának
ideje
9. Napirendi pont: Egyebek
a) Leutenbach-i utazás
Pályi Gyula elmondta, hogy a Leutenbach-i testvértelepülési program keretében idén Dunabogdány
delegációja utazik Németországba, testvértelepülésünk október 16-21. közötti idıpontra javasolta a
látogatást.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy mivel ebben az idıszakban lesznek az önkormányzati
választások, kérjük, hogy november vagy december eleje legyen az utazás idıpontja. Ekkor már az új
Képviselı-testület tud részt venni a látogatáson.
b) Dunabogdány 1601 hrsz.-ú ingatlan mővelésbıl kivonása
Dr. Németh József ismertette a beérkezett kérelmet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
11/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
zártkert 1601 hrsz.-ú kert mővelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosítását és belterületbe
vonását kezdeményezi az alábbi indokok alapján és területfelhasználási céllal:
- az ingatlanon és környezetében nem folytatnak árutermelı mezıgazdasági tevékenységet,
az mezıgazdasági céllal nem hasznosított;
- az ingatlan és környezete közmővesített és részben beépített;
- a terület az Önkormányzat szándékai szerint – melyet a Szabályozási Tervben (HÉSZ)
rendeletben (7/2005. (VI.14.) önk. sz. rendelet) is meghatározott – Lke-6 övezetbe sorolt,
beépítésre szánt kertvárosias lakóterület, mely laza beépítéső, kertes lakóépültek
elhelyezésére szolgál, ennélfogva a végleges más célú hasznosítás és belterületbe vonás a
település hatályos Szabályozási Tervének megvalósulását szolgálja;
- a földrészlet talaja átlagosnál gyengébb minıségő.
Az ingatlanra a belterületbe vonást követıen a településszerkezeti tervben, és a 7/2005. (VI.14.)
önk. sz. rendeletben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott Lke-6 jelő övezet elıírásait kell
alkalmazni.
2. Az Önkormányzat az 1. pontban körülírt ingatlant a településszerkezeti tervben meghatározott
célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez.
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3. A Képviselı-testület a 133/2011. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján úgy dönt, hogy a
belterületbe vonás költségei a kérelmezıt terhelik.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
c) A Cecília kórus és a Zeneiskola vezetıinek, munkatársainak elismerése
d) Rendezetlen családi ház ingatlan ügye
A 9. c) és d) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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