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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 9-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. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta sürgısséggel napirendre venni „Az elsı
világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt
pályázaton való indulás” tárgyú elıterjesztést.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
sürgısségi indítvánnyal együtt.
Napirendi pontok:
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyert újraélesztı és 24 órás vérnyomásmérı bemutatása,
elhelyezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló a Rendırkapitányság 2013. évi tevékenységérıl, a közbiztonság helyzetérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a helyi adózásról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Beszámoló a 2013. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı
7. Döntés a 2014. évi civil támogatásokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A Danubia Televízió támogatási kérelme, együttmőködési megállapodás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. Döntés a Duna-Vértes Köze hulladékgazdálkodási projekt keretében tervezett üveggyőjtı
hulladékszigetekrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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10. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására kiírt pályázaton való indulás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Tóth András vételi ajánlata az 2549/1 és 2550/1 hrsz. telkekre
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Cházár András Iskola kérelme két dunabogdányi gyermek táboroztatásának támogatásáról
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Német Nemzetiségi Önkormányzat által nyert újraélesztı és 24 órás
vérnyomásmérı bemutatása, elhelyezése
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
Herr Tamás tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat a
Bundesministerium Deutschland-hoz benyújtott 2013. évi pályázaton egy újraélesztı készüléket és egy
24 órás vérnyomásmérıt nyert. A két készülék értéke 700.000,- Ft.
A vérnyomásmérı az orvosi rendelıben kerül elhelyezésre, a háziorvosok tudják használni. Az
újraélesztı készülék elhelyezésére tanácsot kér, egyelıre a Mővelıdési Ház merült fel lehetséges
helyszínként, ill. felmerült a gyógyszertár is. Mindenképpen olyan helyre van szükség, ami közel van
azokhoz a helyekhez, ahol sok ember fordul meg (rendezvények, strand stb.) ezért gondolt a
Mővelıdési Házra. Emellett „könnyen”, gyorsan elérhetınek is lennie kell, de – figyelemmel a készülék
értékére is – az eltulajdonítás lehetıségét ki kell zárni az elhelyezés során.
A készülék használatára, alkalmazására való felkészítés, oktatás megtartását mindkét háziorvos vállalja.
2. Napirendi pont: Beszámoló a Rendırkapitányság 2013. évi tevékenységérıl, a közbiztonság
helyzetérıl
Pályi Gyula köszöntötte Kovács László kapitányságvezetıt és Mokrai Gabriella ırsparancsnokot, majd
megadta a szót a beszámoló megtartásához.
Kovács László az írásban benyújtott beszámolót kiegészítve ismertette az illetékességi terület elmúlt évi
bőnügyi mutatóit. Csökkenés mutatkozik a bőncselekmények számát illetıen, míg az eredményes
nyomozás befejezés statisztikai mutató emelkedett, a bőnügyi felderítési mutatók vonatkozásában
jelentıs javulás figyelhetı meg. Dunabogdány esetében kiemelte, hogy stagnáló közbiztonsági helyzetet
tapasztalt az elmúlt évben, az illetékességi területük északi része a nyugalmas területhez sorolható. A
közlekedési bőncselekmények száma emelkedett, itt az ittas jármővezetés aránya magas.
Természetesen tisztában van vele, hogy a szubjektív biztonságérzet más szempontból közelíti meg a
kérdést, hisz az áldozat oldaláról egy bőncselekmény is sok. Tavaly ısszel új ırsparancsnok került
Visegrádra. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Rendırség között kifejezetten jó az
együttmőködés.
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Pályi Gyula tájékoztatást adott egy térfigyelı kamera beszerzésre kiírt pályázatról, ennek benyújtása
kapcsán kérte a Rendırkapitányság segítı közremőködését és együttmőködését. Felvetette továbbá a
település közigazgatási területén található római kori kiemelt régészeti lelıhely ellenırzését.
Fehérvári Anna a quad-dal, ill. motoron sokszor bukósisak nélkül, szabálytalanul közlekedı,
száguldozó fiatalok figyelmeztetését emelte ki.
Kovács László elmondta, hogy itt a motoros rendır tud érdemben eljárni, illetve fontos a lakossági
jelzés is.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
42/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
Szentendrei Rendırkapitányság 2013. évi tevékenységérıl készült beszámolóját.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: értesítésre a döntést követı 15 napon belül
3. Napirendi pont: A 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása
Dr. Németh József ismertette a rendelettervezetet és az egyes módosításra szoruló tételeket.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 7/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi
költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
4. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelet megalkotása
Dr. Németh József ismertette a 2013. évi költségvetés fıbb adatait. A bevételi oldalon a teljesítés
332.982 eFt, kiadási oldalon 309.913 eFt.
A 2013. évben befolyt helyi adó 82.874 eFt, az összes bevétel 24,9 %-a, az elızı évhez képest 13,9
millióval nıtt ez a bevétel. Átengedett központi adó a gépjármőadó, melynek 40 %-a illeti meg az
önkormányzatot, ennek bevétele 9.766 eFt volt. Sajnos a kintlévıség nem csökkent, az évente két
alkalommal kiküldött fizetési felszólításokon és eseti inkasszók, illetve gépjármővek forgalomból
kivonás kezdeményezéseken túl további behajtási eszközök foganatosítására lenne szükség, elsısorban
NAV általi behajtásra. Összességében a bevételek alakulása kedvezı volt.
Kiadási oldalon elmondható, hogy az intézmények tartották a megállapított kereteket. A felújítások
körében 10 M Ft értékben víziközmő felújítás pénzügyi rendezésére került sor, az iskolai étkezı
kialakítása önerı híján nem folytatódott, viszont kormányzati jóváhagyással fejlesztési hitelszerzıdést
kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel egy 19 milliós hitelkeretre, melybıl az étkezı kialakítása 2014. elsı
félévében megvalósulhat. Az orvosi rendelı épület védınıi részén nyílászáró csere történt 849 eFt
értékben, továbbá a tartalékkazán cseréjére is szükség volt. A Polgármesteri Hivatalban új kazánház
építése történt meg berendezéssel együtt 8,5 M Ft értékben.
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Schuszter Gergely tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogdány
Község Önkormányzata 8/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét Dunabogdány
község 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: Tájékoztató a helyi adózásról
Pályi Gyula ismertette a 2014. évben eddig befolyt helyi adó összegét, adónemenként, a tavalyi évben
befizetett összeghez viszonyítva. Az elıirányzat 92 M Ft, április 9. napjáig befolyt 39,1 M Ft. Az
építményadó teljesülése idıarányos, a helyi iparőzési adó az idıarányos mérték alatt van valamivel, de a
májusi elszámolás során itt idıarányosan rendben lehet a befolyó bevétel, a legnagyobb elmaradás a
gépjármőadó esetében mutatkozik. A gépjármőadó mint átengedett központi adó 40 %-a marad az
önkormányzatoknál.
6. Napirendi pont: Beszámoló a 2013. évben végzett belsı ellenırzésekrıl
Dr. Németh József elmondta, hogy 2013. évben külsı szakértı bevonásával látta el a belsı ellenırzési
feladatokat.
2013. évben az Önkormányzatnál három területen tartott vizsgálatot a belsı ellenır. Ezek a következık
voltak: Dunabogdány Község Önkormányzat támogatási rendszerének ellenırzése, a vagyonkezelés és
nyilvántartás kialakításának ellenırzése, valamint a zárt számviteli rendszer kialakításának vizsgálata.
Az ellenırzések keretében tett megállapítások átlagos, illetve csekély jelentıségőnek minısíthetıek.
Kiemelt jelentıségő, a vezetés részérıl azonnali intézkedést igénylı javaslat megfogalmazására nem
került sor.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
43/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Dunabogdány Község Önkormányzatánál 2013. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. által
végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentést.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társaság értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: Döntés a 2014. évi civil támogatásokról
Pályi Gyula elmondta, hogy az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szóló 21/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselı-testület pályázat
kiírásával, a rendelkezésre álló forrás terhére részesítheti támogatásban a civil szervezeteket. A
Képviselı-testület által a 27/2014. (III. 3.) önkormányzati határozattal jóváhagyott pályázati kiírásra a
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településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezı és mőködı egyesületek, alapítványok közül 11
szervezet nyújtotta be pályázatát, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázók (ABC sorrendben):
- Dunabogdány Vízi Sport Közhasznú Egyesület
- Dunabogdányi Cecília Kórus
- Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
- Dunabogdányi Németekért Közhasznú Közalapítvány
- Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
- Dunabogdányi Sportegyesület
- FAKULT
- Figyelj rám! Közhasznú Egyesület
- Kertbarát Kör
- Nepomuki Szent János Alapítvány
- Nyugdíjas Klub
A pályázati forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 13.) önkormányzati
rendeletben „Egyéb civil szervezetek támogatása” címen meghatározott 3.130.000 ,- Ft. A beérkezett
igények összesen 5.372.600 Ft-ot tesznek ki, ebbıl mőködési költségre 1.930.000 Ft-t, különbözı
programok megvalósítására 3.442.600 Ft-t kértek a pályázók.
Az igények tehát 2 M Ft-tal haladják meg az erre elkülönített és rendelkezésre álló keretet. Emiatt
indítványozta a döntéshozatal elhalasztását és bizottsági véleményezést.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság soron kívül összehívott ülésén alakítson ki döntési javaslatot a pályázatok elbírálására. A
Képviselı-testület a Bizottság döntési javaslata kialakítását követıen összehívott ülésén hoz végleges
döntést a pályázati támogatásokról.
8. Napirendi pont: A Danubia Televízió támogatási kérelme, együttmőködési megállapodás
Pályi Gyula ismertette a megállapodás tervezetét. Az együttmőködés a tavalyival azonos tartalmú és az
összeg is egyezik a korábbi években biztosított összeggel. A fedezet a 2014. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
44/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képezı tartalommal – jóváhagyja a Danubia Televízió Mősorszolgáltató Nonprofit
Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Mátyás király u. 3.) a 2014. évi önkormányzati hirdetmények,
közlemények, események, hírek, egyéb tájékoztatások adásba szerkesztése és megjelentetése
tárgyában kötendı együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés megkötésére: a döntést követı 8 napon belül
9. Napirendi pont: Döntés a Duna-Vértes Köze hulladékgazdálkodási projekt keretében tervezett
üveggyőjtı hulladékszigetekrıl
Pályi Gyula tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
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Társulás pályázati programjában szereplı további három üveggyőjtı sziget elhelyezésének kérdését. A
felmerült lehetséges helyeket, valamint a jelenleg üzemelı szelektív szigeteket Schuszter Gergely és
Spanisberger János együtt végigjárták.
A Bizottság 4/2014. (III. 31.) PTKB határozatában a szelektív hulladékgyőjtı szigetek bıvítését nem
támogatta, a meglévı helyek közül a Hajó utca végén található szigeten két db üveggyőjtı konténer
elhelyezését tartaná indokoltnak, továbbá a Patak utcában lévı sziget megtartását javasolta.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
45/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szelektív
hulladékgyőjtı szigetek bıvítését nem támogatja, a meglévı helyek közül a Patak utcában egy
darab, a Hajó utca végén található szigeten két db üveggyőjtı konténer kerül elhelyezésre.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
10. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt idıszak eseményeirıl
Március 10-én munkaterület átadásra került sor a katolikus templom tornyában felszerelendı T-Home
átjátszó állomáshoz menı optikai kábel lefektetéséhez a Hajó utcai telefonközpont és a katolikus
templom között. Az átjátszó állomás felszerelése és üzembe helyezése után jelentısen javulni fog a 30as hívások vétele településünk Tahi felıli felén.
Március 13-án a polgármester részt vett Budapesten a Pest Megyei Kormányhivatal által az állami
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról rendezett konferencián. Önkormányzatunk is kérvényezte
korábban a kerékpárút Árpád tér alatti a Dunára kifutó szakasza mellett két ingatlan átadását, amelyek
átvétele után a kerékpárút környezetét szeretnénk parkosítani, rendezni.
Március 14-én este tartottuk meg az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékünnepélyét a
Mővelıdési Házban.
Március 22-én kormánytagok és a környékbeli országgyőlési képviselık, polgármesterek jelenlétében
avatták fel az újjáépített dömösi hajóállomást. Az állam többségi tulajdonrészt szerzett a Mahart
Passnave Kft. hajózási társaságban. Tervezik a dunakanyari személyhajózás újraszervezését. A tervek
szerint a Szentendrei-Dunán is járni fognak 2014-ben szombaton és vasárnap a személyhajók
Szentendre, Leányfalu és Tahitótfalu kikötıi érintésével. Reméljük, hogy rövid idın belül községünk
kikötıjét is újra használatba vehetjük.
Március 26-án a Duna-menti EUROVELO kerékpárút végleges nyomvonalának kialakításával
kapcsolatos egyeztetés volt Budapesten a megbízott tervezıknél. Jelenleg a parti vízmővek
védıterületeivel kapcsolatos jogi szabályozás akadályozza a vízparti nyomvonalak végleges kijelölését. A
dunabogdányi – Visegrád felé hiányzó – szakaszon is ez a vízmő kutak melletti védıterület a befejezést
akadályozó tényezı.
Március végére befejezıdtek az új iskolai étkezı építési, épületgépészeti és villanyszerelési munkái. A
konyhatechnológiai berendezések beszerzése és felszerelése, elhelyezése van még hátra.
Márciusban folyamatos feladatot jelentett az országgyőlési választások elıkészítése a Polgármesteri
Hivatalban. Március 27-én és április 1-én megtörtént a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
eskütétele.
Április 6-án Dunabogdány mindhárom szavazókörében problémamentesen lezajlott az országgyőlési
képviselı választás.
Dr. Németh József a napirend keretében tájékoztatást adott a 2014. évi országgyőlési képviselı
választás elızetes eredményérıl. A végleges eredmény 2014. április 12-én alakul ki. Köszönetét fejezte
ki a szavazatszámláló bizottságban tevékenykedı tagoknak, valamint a jegyzıkönyvvezetıknek és a
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Helyi Választási Iroda valamennyi munkatársának a pontos, szakszerő munkájáért, mellyel hozzájárultak
és biztosították a választás törvényes, zökkenımentes lebonyolítását.
Heim Ferenc 19:55 órakor távozott az ülésrıl. A Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
11. Napirendi pont: Az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton való indulás
Pályi Gyula köszöntötte dr. Gutbrod Gizella mb. igazgatót, majd megadta a szót a pályázat
ismertetéséhez.
Dr. Gutbrod Gizella ismertette a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézete által meghirdetett pályázatot, melyet az elsı világháború
centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Elsı Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
megbízásából az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására írtak ki.
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelıen gondozott elsı világháborús
emlékmővek állagmegırzı karbantartására és felújítására van lehetıség. A pályázati program célja, hogy
ily módon is ébren tartsa az elsı világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, ezáltal
hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás
erısítéséhez.
A pályázati anyag összeállításában részt vettek:
• Dr. Gutbrod Gizella koordinátor, mővelıdéstörténész
• Schwartz Rezsı restaurátor-mővészettörténész
• Vogel Andrea mőemlékvédelmi szakmérnök
• Kammerer István technikus-lakatos mester
• Herr András kıfaragó tanár
• Spanisberger László Jánosné kertépítész
A kivitelezésben önkéntes munkával részt vesz a Fiatalok a Kultúráért Egyesület Rokfalusy Balázs
irányításával (ık segítették a honfoglalási emlékmő felújítását is).
Részletesen ismertette az emlékmő felújítási tervét: ez a feliratok újrafestését, az oszlop tisztítását,
továbbá parkosítási-, kerítésépítési-és kıfaragási munkákat foglal magába. A felújítás költségvetése 2,12,3 M Ft. Önkéntes munkavégzésre is lehetıség lesz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
46/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
1. dönt „Az elsı világháború történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására” c. pályázatra való támogatási kérelem benyújtásáról;
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont: Egyebek
a) Az Együtt Pilis-Dunakanyarért elnevezéső választási újsággal kapcsolatos helyreigazítás
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Pályi Gyula a 2014. évi parlamenti választások kampányában 31.000 példányban megjelentetett és
községünkben is nagy példányszámban terjesztett, 2014. márciusi dátummal megjelent „Együtt PilisDunakanyarért” elnevezéső politikai reklámújságban szereplı sértı kijelentéssel kapcsolatban –
miszerint „Az árvízkárosultaknak összegyőlt adományok elosztása Dunabogdányban botrányhoz vezetett.” – kérte a
Képviselı-testület állásfoglalását. Véleménye szerint ez az állítás rendkívül sértı úgy Képviselı
testületre, mint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra nézve. A kijelentést ezúton is
széles nyilvánosság elıtt visszautasította.
Fekete Péter egyetért a tiltakozással és a helyreigazítási igénnyel, álláspontja szerint nem lehet szó
nélkül hagyni az ilyet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
47/2014. (IV. 9.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2014. évi parlamenti választások
kampányában 31.000 példányban megjelentetett és községünkben is nagy példányszámban
terjesztett, 2014. márciusi dátummal megjelent „Együtt Pilis-Dunakanyarért” elnevezéső politikai
reklámújságban (kiadó Együtt iroda: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21-29., felelıs szerkesztı
Szigetvári Viktor) szereplı sértı kijelentéssel kapcsolatban a következı állásfoglalást teszi:
A lapszám 5. oldalán M.J., Dunabogdány aláírással egy, Hadházy Sándor országgyőlési
képviselınek címzett levél is szerepel, amely a levélírónak a képviselı úr tevékenységével
kapcsolatos megjegyzéseit rögzíti. A nevét nem vállaló levélíró azonban nem marad meg a
véleménynyilvánítás mezején, hanem mővének az Árvízvédelem címet viselı fejezetében arra a
tényállításra ragadtatja magát, amely szerint „Az árvízkárosultaknak összegyőlt adományok
elosztása Dunabogdányban botrányhoz vezetett”.
A Képviselı-testület egységesen és nyomatékosan kinyilvánítja, hogy az adományok széleskörő
kontroll mellett, az erre létrehozott önkormányzati testület által végzett elosztása semmiféle
botrányhoz nem vezetett.
Botrányt még a Bogdányi Híradó 2014. januári számában megjelent, tévedéseken,
félinformációkon és a demokratikus nyilvánosság félreértelmezésén alapuló nyílt levél és az ahhoz
kapcsolódó néhány rossz íző akció sem eredményezett.
Botrányt a Képviselı-testület megítélése szerint az jelent, hogy az egész ügy egy választási
kiadványban, névtelen levélben az elosztás során felmerülı botrányként jelenik meg a politikai
vetélkedés eszközeként.
A Képviselı-testület és annak szervei tevékenysége során azt az utat és azt a gondolkodásmódot
igyekszik követni, amit egy másik dunabogdányi polgártársunk a Bogdányi Híradó 2014. januári
számában „Kedves Mindnyájan, akik együtt vagyunk itt Dunabogdányban” címmel a nyílt levéllel
azonos oldalon leírt.
Ez a szemlélet ugyanakkor megköveteli azt is, hogy a valótlan tartalmú tényállítások, híresztelések
és a valós tények hamis feltüntetése esetén akár a jog eszközeivel is fellépjünk, akármilyen alakban
is öltsenek azok testet.
A fentiek alapulvételével a Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a választási kiadvány
szerkesztıjét - a következményekre való figyelmezetés mellett - hívja fel arra, hogy a kiadvány
következı számában, vagy - ennek hiányában - írásban a valótlan olvasói levélként megjelenı
állítás miatt adjon ki helyesbítést és a jövıben tartózkodjon a Dunabogdánnyal kapcsolatos álhírek
és híresztelések ellenırzés nélkül, tényként való közreadásától.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
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b) Szent János téri parkolás miatti panasz
Pályi Gyula ismertette Borda Istvánné beadványát, melyben panaszolta a Szent János téren
tapasztalható állapotokat. A beadvány szerint rendszeresen 8-9 kocsi is parkol a tér minden oldalán. A
tulajdonosok nem csak a téren lakók, hanem a szomszédos utcák lakói is. Többször is elıfordul, hogy
még a kapubejáróban is megállnak.
Fehérvári Anna egyetért a panaszossal, véleménye szerint a tér jellege teljesen elveszik emiatt.
Megítélése szerint a tér déli oldalán biztonságosan kialakítható 2-3 parkolóhely, az ott található pad
áthelyezésével. A többi helyen valamilyen megoldással a parkolást meg kellene tiltani.
Fekete Péter felhívta a figyelmet, hogy a tértıl kicsit feljebb, a Kálvária út felé van 4 parkolóhely, ami
rendszerint szabad. A táblázás megvizsgálandó, a panaszos elıtti terület nem is közút. Tervezés
szükséges.
c) Hulladékszállítási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Spanisberger János kérte, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás díját beszedési megbízással fizetık
részére készüljön kimutatás, hogy a rezsicsökkentés következtében alkalmazandó alacsonyabb díj
tekintetében ki hogyan áll, az esetleges túlfizetés kompenzálása hol tart.
13. Napirendi pont: Tóth András vételi ajánlata az 2549/1 és 2550/1 hrsz. telkekre
14. Napirendi pont: Cházár András Iskola kérelme két dunabogdányi gyermek táboroztatásának
támogatásáról
A 13. és 14. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
Pályi Gyula a zárt ülést követıen ismertette a 13. és 14. napirend keretében elfogadott önkormányzati
határozatokat.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 21:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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