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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 3-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Kérte sürgősségi indítványként napirendre tűzni a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodásának módosítása tárgyú napirendet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
kiegészítéssel együtt.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Tájékoztató a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárásokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. JEKA ifjúsági szálló működésével kapcsolatos panasz
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Beszámoló a pályázatokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. A környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírás
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
8. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
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10. A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
11. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
12. Optimális Biztosítási Portfólió Kft. alkuszi megbízási szerződés
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
13. A 2407 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási kérelem
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
14. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
15. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
16. A Vízisport Egyesület kérelme
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
17. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
18. Csapás dűlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Beszámoló a Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről
Pályi Gyula köszöntötte Jámbor Ferenc tűzoltó parancsnokot, majd megadta a szót a beszámoló
megtartásához.
Jámbor Ferenc ismertette a Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2013.
évi tevékenységéről összeállított beszámolóját. Az alapjában véve másfél rajos tűzoltóság működési
területén 2013. évben 133 tűzeset, 278 műszaki mentés történt. Az összesen 411 esemény
megoldásához 618 eszköz riasztására volt szükség, mely annyit jelent, hogy átlag 1,5 eszköz (raj)
beavatkozására volt szükség eseményenként. Az előző évekhez hasonlítva megállapítható, hogy a
tűzesetek száma a 2012. évi eredmény 50 %-a, szinte megegyezik a 2010-es szintén árvizes évvel, míg a
műszaki mentések száma 2012. évhez képest 27 %-al csökkent.
2013. évben a márciusi rendkívüli hóhelyzet, illetve a júniusi dunai árvíz a HTP számára kiemelkedő
feladatot rótt. Óriási összefogással sikerült elérni, hogy személyi sérülés, haláleset nélkül, a lehető
legtöbb értéket megmentve óvták meg a lakosságot, és az értékeket az árvíz pusztító erejétől. A Dunán
levonuló árhullám után a HTP feladata volt a helyreállítási munkálatok irányítása, koordinálása.
A második félév nyugodtabb volt, tervezési-szervezési feladatok elvégzésére lehetőség nyílt.
Ismertette a http humán-, és gépjármű ellátottságát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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25/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül
2. Napirendi pont: Tájékoztató a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárásokról
Pályi Gyula köszöntötte Gubán Sándor települési főépítészt, majd megadta a szót a tájékoztató
megtartásához.
Gubán Sándor ismertette a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárásról megalkotott
önkormányzati rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatokat. Elmondta, hogy jól működik a
tervezőkkel a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, ahol lehetőség nyílik az építtetői igények,
elképzelések kapcsán a településképi kívánalmak, elvárások ismertetésére. Ennek eredményeként – akár
engedély-, akár bejelentés köteles építési tevékenységről legyen szó – a településképi
véleményezési/bejelentési eljárás keretében már olyan tervek érkeznek, amelyekbe ezek az elvárások
beépítésre kerültek.
Pályi Gyula tételesen felsorolta az eddig kiadott településképi véleményeket, valamint településképi
bejelentésre kiadott határozatokat.
3. Napirendi pont: JEKA ifjúsági szálló működésével kapcsolatos panasz
Ohács Erika ismertette a JEKA ifjúsági szálló működésével kapcsolatos problémákat. Sajnos a szálló
működése óta folyamatosan probléma van az éjszakai mulatozások, éjszakába nyúló „őrjöngés” miatt,
ami a szomszédban élő szülei életét megkeseríti. Számos alkalommal hívták már a rendőrséget, és
fordultak a jegyzőhöz bejelentéssel. Ismertette a legújabb történéseket.
Sajnálatos módon a JEKA a 2012. évben indult eljárásban tett vállalásait nem teljesíti, a biztonsági
szolgálat nincs a helyszínen éjszakánként, csak telefonos ügyelet van. A főszezonon kívüli időszakban
pedig nem szálláshelyként üzemel a hely, hanem különböző bulik megtartására adják ki, ahol az
ideérkező fiatal társaságok, csoportok hajnalig őrjöngenek, italoznak, a szomszédok nyugalmát,
pihenését lehetetlenné teszik.
A képviselő-testületi nyilvánosságot azért kérték, hogy ezen az úton is ráhatást tudjanak gyakorolni az
üzemeltetőre, megítélésük szerint ez a helyzet tovább már nem tartható, ezért kérték a jegyzőt, hogy
pénzbírság kiszabásával szorítsa rá a JEKÁ-t a törvényes működésre, végső soron pedig a működését
korlátozzák.
Dr. Németh József ismertette a JEKA működésével kapcsolatban beadott panaszok és beérkezett
rendőri jelzések, jelentések kapcsán hozott határozatokat. 2012-ben a szálláshely-szolgáltató és a
panaszos előtte egyezséget kötöttek, melyben a nyugalom és rend biztosítása érdekében a JEKA
kötelezettségeket vállalt. 2013-ban pedig kötelezést tartalmazó határozatot küldött, mivel a szálláshelyszolgáltató a zene- és táncmulatság rendezésére, továbbá zajt keltő és a lakosság nyugalmát vagy a
közízlést sértő tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat megsértette.
Elmondta, hogy az egyes jogsértő, birtokháborító cselekményeket a súlyuk szerint a fokozatosság
figyelembe vételével kell megítélnie és adott esetben szankcionálnia, ennek megfelelően fog jelen
esetben eljárni és határozatot hozni.
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4. Napirendi pont: Beszámoló a pályázatokról
Dr. Németh József ismertette a pályázati összefoglalót. Elmondta, hogy jelenleg nincs olyan EU-s
forrásból finanszírozható projekt és pályázati kiírás, amelyen indulni tudunk. Ismertette a 2014. januárfebruár hónapban beadott pályázatokat.
A 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében 14 főt foglalkoztatunk. Ebből 6 fő képzésre jár. Ez az
időszak 2014. április 30-ig tart. Az ezt követő időszakban 8 fő (tovább)foglalkoztatására lesz lehetőség.
Folyamatban van a Vízisport Egyesület játszótér pályázatának megvalósítása (előreláthatóan az új
eszközök telepítése 2014. március-áprilisban várható, ezt követi egy önkéntes nap 2014. áprilisban), a
2013. nyári árvíz kapcsán megítélt vis maior támogatás (17m Ft útfelújítás, 5m épületfelújítás) és a
József Attila utca felújítása (Ford Globalgiving program). E két utóbbi megvalósításának határideje
2014. október.
Pályázat, aminek elbírálására várunk:
- Multifunkcionális sportpálya létesítése (BM)
- Zeneterem bútorbeszerzés (BMI)
- Várépítő pályázat 2014 (BMI)
- Németekért Alapítvány: kalap, mellény, ingek készítése
- Óvoda: Norvég Alap kisprojekt pályázat
- Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
26/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aktuális
pályázatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont: A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2012. április 15-vel megszűnt az
önkormányzatoknak az a törvényi felhatalmazáson alapuló hatásköre, hogy szabálysértési tényállást
állapíthassanak meg, illetve megszűnt a jegyző szabálysértési hatósági jogköre is. Az ezt követően
alkotott tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 12/2012. (VII. 18.) önkormányzati rendeletet - a
38/2012. (XI.14.) sz. Alkotmánybírósági határozat alapján, 2013. évben hatályon kívül kellett helyeznie
a Képviselő-testületnek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
8. § (1) bekezdése b) pontja, valamint 143. § (4) bekezdés d) pontja azonban lehetőséget biztosít a helyi
önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető
szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
Ismertette a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
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A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6. Napirendi pont: A környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Pályi Gyula ismertette az előterjesztést. A 2013. július 1-jei hatállyal a szemétszállítási díjra is
kiterjesztett rezsicsökkentési törvény előírásai miatt a hulladékszállítási közszolgáltatásért fizetendő díj
mértékét a 2012. április 14-én érvényes díj alapul vételével kellett kiszámolni és ez számlázható. A díj
mértékét tehát törvény határozza meg, a törvény értelmében az Önkormányzat díj megállapítási jogköre
megszűnt. Erre tekintettel a helyi rendelet díjszabásról szóló mellékletét hatályon kívül kell helyezni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletét a környezetvédelemről
szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7. Napirendi pont: Helyi civil szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírás
Dr. Németh József elmondta, hogy az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület
pályázat kiírásával, a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló forrás terhére támogatásban
részesítheti a pályázó egyesületeket, alapítványokat. A pénzügyi támogatás célja: a helyi civil szervezetek
által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához
történő hozzájárulás útján.
Ismertette a pályázati felhívás tervezetét. A pályázati felhívás megjelenik a község honlapján, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül, a pályázati lehetőségről a Bogdányi
Híradóban is olvashatnak az érintettek, továbbá a Hivatalban nyilvántartott szervezeteket személyesen
vagy e-mailben is felkeressük.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
27/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli
források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati
rendelet alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét (3.130.000,- Ft összeget) a 2014. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklet Egyéb civil
szervezetek támogatása sorából biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján
a pályázati eljárással összefüggő feladatokat lássa el.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések megtételére azonnal
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8. Napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Dr. Németh József ismertette az előterjesztést. A nyári időszakban: 2014. augusztus 11-től augusztus
22-ig, téli időszakban pedig 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet alatt ügyelet lesz a Hivatalban a kialakult gyakorlatnak
megfelelően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
28/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2014. augusztus 11-től augusztus 22-ig,
valamint 2014. december 22-től 2015. január 2-ig.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: az intézkedések megtételére: 2014. július 15. és 2013. november 25
9. Napirendi pont: Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározása
Gräff Albertné ismertette az óvodai beiratkozás időpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A
beiratkozásról és annak részleteiről a Bogdányi Híradó áprilisi számában közleményben tájékoztatják az
érintett szülőket. Ismertette továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva
tartás javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelően határozták meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
29/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti
55 óra, az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Képviselő-testület az
Óvoda nyári zárva tartását 2014. július 28-tól – 2014. augusztus 22-ig, téli zárva tartását 2014.
december 22-től 2015. január 2-ig határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri az Óvoda vezetőjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülőt
értesítsen.
Felelős: Gräff Albertné óvodavezető
Határidő: azonnal
30/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézmény
2014/2015. nevelési évére az óvodai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai felvétel időpontja:
2014. május 5. (hétfő) 8:00 – 12.00 óráig
7

2014. május 6. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig
2014. május 7. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig
2014. május 8. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig
2014. május 9. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig.
Az intézmény a jelentkezés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább
30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a hirdetmény közzétételére 2014. április 4.
10. Napirendi pont: A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Pályi Gyula ismertette a 2014. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ennek
figyelembe vételével összeállított közbeszerzési tervet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
31/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § alapján jóváhagyja „Dunabogdány Község Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervét” a határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetéséről a község honlapján.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
11. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Február 4-én volt a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. által jóteljesitési biztosíték visszafizetésére
indított per tárgyalásának folytatása. A következő tárgyalási nap április 22-én lesz.
Február 4-én az ÁNTSZ képviselőitől előzetes bejárást kértünk az épülő iskolai étkezőnél, több
észrevételt tettek, ezek kivitelezése is megtörténik.
Február 11-én a polgármester és az alpolgármester részt vett a Szentendrei Rendőrkapitányság fórumán.
A dunabogdányi bűnügyi statisztikában sok az ittas vezetési eset, ha ezt leszámítjuk, az előző évi
állapotok javulása tapasztalható.
Február 12-én a Nyugdíjas Klub meghívására a polgármester tájékoztatót tartott az elmúlt év
önkormányzati tevékenységéről.
Február 14-én ülést tartott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa. Elfogadtuk a Pilisszentkereszt belépésének jóváhagyása után elkészített
módosított Társulási megállapodást, Alapító okirat módosítást, Szakmai programot, SZMSZ
módosítást.
Február 16-án sikeresen megtartottuk a hagyományos újévi koncertet a Sportcsarnokban.
Február 17-én rendkívüli Védelmi Bizottsági ülés volt Szentendrén a Járási Hivatalban, amelyen
tanácskozási joggal veszünk részt. Elfogadták a téli kockázatelemzési és lebiztosítási tervet. A
KÖVIZIG tájékoztatást tartott a Magyar Állam tulajdonában levő vízfolyások pomázi Víziközmű
Társulattól történő átvételéről, illetve az önkormányzati kezelésű vízfolyások március 31-ig lehetséges
kezelésre történő felajánlásáról. Járási szintű közös fellépést is tervezünk az egyre kiterjedtebb
vadkárokkal szembeni fellépésről.
Február 17-én volt a hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázat hiánypótlási határideje.
A szolgáltatást végző AHK Konzorcium közölte, hogy visszalép a kompenzációs pályázat beadásától,
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nem kérnek költségkompenzációt, és 2015. január 1-ig a rezsicsökkentett díjakkal elvégzi a
közszolgáltatási feladatokat.
Február 18-án taggyűlést tartott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.
Elfogadtuk a 2013. évi költségvetés módosítását, illetve a 2014. évi költségvetést, valamint tájékoztató
hangzott el a hulladékgazdálkodási projekt megvalósításáról.
Február 20-án helyszíni tervezői bejárás volt további három szelektív hulladéksziget helyének
kijelöléséről (Fácános út felső szakaszán, Fácános út - Erzsébet királyné út sarkon, Táncsics Mihály út –
Rigó utca sarkon). A három régi helyen áprilistól, illetve a megépítendő új helyeken már csak
üveggyűjtés lenne, a papír- és műanyag hulladékgyűjtés házhoz menő lesz. A tervezők kérik a három új
helyszín mielőbbi véglegesítését.
Folyamatosan zajlik az iskolai étkező építése. 90 % fölötti készültségűek az építési- és villanyszerelési
munkák, folyik az épületgépészeti szerelvények felszerelése.
Az ELMŰ még március 15. előtt el fogja végezni a Kossuth Lajos úton a sérült, gólyafészket is tartó,
villanyoszlop cseréjét és a természetvédelmi felügyelők segítségével a gólyafészek áttelepítését.
12. Napirendi pont: Optimális Biztosítási Portfólió Kft. alkuszi megbízási szerződés
Pályi Gyula ismertette az előterjesztést. A biztosításaink kezelésével évenként az Optimális Biztosítási
Portfólió Kft.-t bíztuk meg. Ennek keretében a vagyon-és, gépjármű biztosításainkkal foglalkoztak. A
tavalyi évben a vagyonbiztosításoknál azonos biztosítási díjért jóval nagyobb biztosított terjedelmet
alkudtak ki. A Kft. jelentős munkát fektet be egy-egy hozzánk hasonló partner biztosításainak
optimalizálásába, ezért szeretne hosszabb távú szerződést kötni. Bevétele a biztosítóktól kapott jutalék,
mi nem fizetünk. Három éves felmondási kötöttséget és több garanciális feltételt tenne be a
szerződésbe (sárga kiemelések).
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
32/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és
Biztosítási Alkusz Kft.-vel (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1.) az Önkormányzat és
intézményei biztosítási ügyeinek intézése tárgyban kötendő megbízási szerződést, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
13. Napirendi pont: A 2407 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási kérelem
Pályi Gyula ismertette Fehér Iván telekalakítási kérelmét. A Fácános úton az őrbódé melletti
önkormányzati területet a közfoglalkoztatottak kitisztították, a szomszéd ingatlanon lévő faház átlóg az
önkormányzati területre. A tulajdonos készített egy javaslatot a helyzet területcserével és telekalakítással
járó rendezésére, ezt ismertette. A tulajdonos jelezte, hogy a csere helyett az önkormányzati ingatlan
meghatározott területrészének megvásárlása is érdekelné a helyzet rendezése érdekében.
Fehérvári Anna a telekvásárlást támogatná, tekintettel arra, hogy egy, az Önkormányzat számára
haszontalan területrészről van szó.
A Képviselő-testület egyetértett Fehérvári Anna javaslatával.
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14. Napirendi pont: Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményfenntartó társulásba felvételét kérte Pilisszentkereszt és Csobánka. Pilisszentkereszt
csatlakozási kérelmét feltétellel elfogadtuk, Csobánkát elutasítottuk. A csatlakozás miatt a Társulási
megállapodást módosítani kell, ehhez képviselő testületi jóváhagyás szükséges.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
33/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodásának módosítását, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
15. Napirendi pont: Egyebek
a) Mobiltelefon szerződés módosítása
Pályi Gyula tájékoztatást adott arról, hogy a Magyar Telekom Nyrt. területi képviselője a mobiltelefon
előfizetések esetében kedvezőbb tarifákra tett javaslatot. Eszerint a percdíj valamennyi szolgáltató
irányába egységesen 12,- Ft lenne (a flottán belül ingyenesség van), valamint a telefon-használat
tapasztalatai alapján a lebeszélhetőséget tartalmazó előfizetési keret 2.880,- Ft-ról 1.000,- Ft-ra
csökkenne. Szükséges egy új hivatali mobil beszerzése az Óvoda részére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
34/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Magyar Telekom Nyrt.-vel
fennálló mobiltelefon előfizetési szerződésének módosítására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
b) Közútkezelői hozzájárulás
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A terv településképi véleményezésre is beérkezett, a főépítész
véleménye alapján a hozzájárulást megkapta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
35/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
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Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 1345 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 0177/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett mosodacsarnoképület építési engedélyezéséhez – a Hegedűs & Mizere Statikus Iroda Kft. (Hegedűs Péter
felelős tervező) által készített építési engedélyezési tervdokumentáció alapján -, valamint a
Dunabogdány 1345 hrsz.-ú ingatlanon – a K-1 jelű közlekedési helyszínrajz szerint – a parkolók
kialakításához.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
c) Munkaterv módosítása
Heim Ferenc javasolta, hogy az országgyűlési képviselő választással kapcsolatos hivatali teendők miatt
a 2014. április 7-re tervezett rendes képviselő-testületi ülés időpontját 2014. április 9-re helyezzék át.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
36/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Képviselő-testület 2014. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 3/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat mellékletét képező
2014. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2014. április 7-ei rendes ülés napját 2014. április 9-re
módosítja. A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
d) Az iskolai új étkező kialakításához történő hitelfelvételről szóló határozat kiegészítése
Pályi Gyula elmondta, hogy az iskolai új étkező kialakításához történő hitelfelvételhez az OTP Nyrt.
önkormányzati ingatlanra jelzálog bejegyzését is kérte, a Képviselő-testület erről tárgyalt is a hitelfelvétel
jóváhagyásakor, azonban a két ingatlan felsorolása a határozat szövegébe nem került be. A Járási
Földhivatal a jelzálog bejegyzéshez kérte ennek pótlását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
37/2014. (III. 3.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hitelfelvétel az
iskolai új étkező kialakításához” tárgyú 97/2013. (IX. 27.) önkormányzati határozatát módosítja:
A határozat 2. pontja kiegészül a következők szerint:
„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.

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező dunabogdányi
992 hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű ingatlanra, valamint a dunabogdányi 1107/2
hrsz.-ú kivett üzem megnevezésű ingatlanra az OTP Bank Nyrt. javára a hitel és járulékai
erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.”
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
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Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont: A Vízisport Egyesület kérelme
17. Napirendi pont: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
18. Napirendi pont: Csapás dűlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
A 16., 17., 18. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követően ismertette a 17. és 18. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatokat.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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