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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Spanisberger János jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, kimentette magát.
Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta sürgősséggel napirendre venni „Csapás dűlőben lévő
zártkerti ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése” tárgyú előterjesztést.
Schuszter Gergely a kiküldött meghívó szerinti 3. és 4. napirend tárgyalását kérte előre hozni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
sürgősségi indítvánnyal és a tárgyalási sorrend módosításával együtt.
Napirendi pontok:
1. Szentendre SZEI kérelme ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Általános iskolai új melegítőkonyha konyhatechnológiai berendezéseinek beszerzése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Döntés a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. 2014. évi szúnyoggyérítés közös végrehajtása. Szándéknyilatkozat elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Csapás dűlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Szentendre SZEI kérelme ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A SZEI vezetője egy ultrahangos vizsgáló berendezés
beszerzésének támogatását kéri a környékbeli önkormányzatoktól. Az intézményvezető szóbeli
közlése szerint 125,- Ft/fő támogatásra lenne szükség. Dunabogdány állandó lakossága a mai napon
3236 fő. Ezzel a ránk eső lakosságszám arányos támogatási összeg: 404.500,- Ft lenne.
Javaslata az, hogy az őszi adóbevételek beérkezését követően vizsgálja meg a Képviselő-testület a
kérést, egyelőre anyagi forrást biztosítani az idei költségvetésből nem tud az Önkormányzat.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
51/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei támogatási kérelmét megvizsgálta, de az idei évi szűkös anyagi
forrásaira tekintettel az erkölcsi támogatáson túl anyagi forrást egyelőre nem tud biztosítani a
szükséges készülék vásárlásához. A Képviselő-testület 2014. negyedik negyedévben, a befolyt
esetleges többletbevételek ismeretében a kérelmet ismételten megvizsgálja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül

2. Napirendi pont: Általános iskolai új melegítőkonyha konyhatechnológiai berendezéseinek
beszerzése
Pályi Gyula ismertette az általános iskolai új étkező és melegítőkonyha beruházás egyes
munkanemeinek állását, a már teljesített kifizetéseket, kiemelve a felvett hitelkeretből teljesített
tételeket. Ismertette továbbá a még hátralévő munkákat:
- A szellőzőrendszerhez kapcsolódóan, a berendezés megközelítésének biztosítása érdekében a
bejárat fölött előtető és feljáró kialakítás szükséges, ehhez építési engedély módosítására is szükség
van.
- A konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beszerelése szükséges.
- Felmerült az ELMŰ hálózatcsatlakozási szerződés módosítása, a biztonságos áramellátás miatt.
- A garanciális visszatartás összege a jövő évi költségvetésbe betervezendő kiadás. Ez a bruttó
összköltségből 670.000,- Ft.
A hitelből eddig 11,3 M Ft került felhasználásra a még folyamatban lévő lehívást is beszámítva. A
befejezéshez tehát 7,7 M Ft áll rendelkezésre, a tervezett költségek – részben becsült – összege 8,9
M Ft. Ennek fő oka, hogy a konyhatechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett Rill Catering Kft.
ajánlat drága lett. Az ELMÜ hálózatcsatlakozás nagyobb teljesítményűre bővítését valószínűleg el
lehet halasztani.
Gräff Albertné elmondta, hogy az óvodai közétkeztetési gyakorlat alapján megítélése szerint a
szállításhoz szükséges eszközök elhagyhatók, mert a Forgó Étterem Kft. saját eszközeivel oldja azt
meg. Emellett szeletelő sem szükséges. További ajánlatok beszerzését tartaná szükségesnek, két éve
a budakalászi Corex Kft. is adott ajánlatot, őket is meg lehetne keresni.
Schuszter Gergely egyetértését fejezte ki a további ajánlatok bekérésével kapcsolatban, az
ajánlatok versenyeztetése érdekében is. Szükségesnek tartaná továbbá, hogy az igazgató, a
közétkeztetést végző vállalkozó vezetője tekintse át a szükséges eszközök, berendezések körét,
ennek ismeretében megtakarítás érhető el. Az ELMŰ teljesítménybővítés elhalasztását támogatná.
Spáthné Faragó Éva igazgató tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alapítványhoz szülői
felajánlás érkezett (250.000,- Ft), ebből eredeti elképzeléseik szerint az étkezőben további
csempézést terveztek megvalósítani, de szükség esetén átcsoportosítható a konyhatechnológiára.
Álláspontja szerint két ekkora teljesítményű hűtőszekrényre nincs szükség, két kisebb elegendő, itt
80.000,- Ft megtakarítható. Szeletelő gépre nincsen szükség, itt 106.000,- Ft megtakarítható.
Szállítókocsi sem szükséges megítélése szerint, ez további 130.000,- Ft megtakarítás. A szekrények
kapcsán az ÁNTSZ helyszíni szemléjén elhangzottak alapján a fő szempont, hogy jól mosható és
takarítható legyen. Melegen tartó kocsira, mosogatóra, tálcatartóra és tálcákra mindenképpen
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szükség van, továbbá 11 asztal és 44 szék is kell. A tálcatartó és a bútorzat becsült összegét
túlzottnak tartja, itt is elérhető 200.000,- Ft megtakarítás. Étkészlet, evőeszköz kiegészítés költséget
nem jelent, mivel a Forgó Étterem időről időre az étteremben lecserélt készleteit a községi
intézményeknek ajándékozza.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
52/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános
iskola új melegítőkonyha konyhatechnológiai berendezéseinek beszerzése tárgyában további
ajánlatok beszerzése szükséges.
2. A Képviselő-testület felkéri Pályi Gyula polgármestert, Spáthné Faragó Éva igazgatót, hogy
a közétkeztetést végző Forgó Étterem Kft. képviselőjével együtt a melegítőkonyha
használatba vételhez szükséges konyhatechnológiai berendezések listáját pontosítsák,
figyelemmel a szükségletekre és a meglévő eszközökre is.
3. A Képviselő-testület megbízza Schuszter Gergely képviselőt az iskolai étkező beruházás
befejezéséhez szükséges, még hátralévő beszerzésekkel kapcsolatos feladatok
koordinálásával, ennek keretében a még szükséges munkálatok (konyhatechnológiai
berendezések beszerzése és beüzemelése, előtető kialakítása) körében az önkormányzati
képviselő-testületi döntéshez szükséges előkészítő, egyeztető tárgyalások lefolytatásával, a
következő lényeges feltétel meghatározásával:
- az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Általános iskola új melegítőkonyha
kialakítására még rendelkezésre álló pénzügyi keret nem léphető túl.
Felelős: Pályi Gyula polgármester, Schuszter Gergely képviselő
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: Döntés a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
Pályi Gyula ismertette a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5/204. (IV.
15.) PTKB határozatában megfogalmazott javaslatát a Civil szervezetek 2014. évi önkormányzati
támogatására kiírt pályázat elbírálására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
53/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Civil
szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja
el:
Dunabogdányi Cecília Kórus
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány
Dunabogdányi Németekért Közhasznú Közalapítvány
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Dunabogdányi Sportegyesület
FAKULT Egyesület
Figyelj rám! Közhasznú Egyesület
Kertbarát Kör

50.000,- Ft
130.000,- Ft
400.000,- Ft
250.000,- Ft
1.300.000,- Ft
300.000,- Ft
150.000,- Ft
175.000,- Ft
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Nepomuki Szent János Alapítvány
Nyugdíjas Klub
Dunabogdány Vízi Sport Közhasznú Egyesület

200.000,- Ft
175.000,- Ft
0,- Ft

A támogatás fedezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet civil szervezetek támogatása soron rendelkezésre áll.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
írásban tájékoztassa a civil szervezeteket a pályázat eredményéről.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a támogatási szerződések aláírására azzal, hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a
támogatási szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére
és a támogatási kérelemben megjelölt célok megvalósításának időpontjára.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a támogatási szerződések aláírására: a döntést követő 30 napon belül

54/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi
Sportegyesület részére traktorvásárlás céljára 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít. A
támogatás fedezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendelet általános tartalék sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására azzal,
hogy a támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződésben kell rögzíteni,
figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére és többletbevételére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a támogatási szerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül

4. Napirendi pont: 2014. évi szúnyoggyérítés közös végrehajtása. Szándéknyilatkozat elfogadása
Pályi Gyula ismertette a VSZ Zrt.-től a 2014. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatban érkezett
tájékoztatást. Az idén a tavalyi évhez hasonló felállásban szervezik a szúnyoggyérítési feladatok
ellátását, a különbség annyi, hogy további két település csatlakozott. Eszerint a következő
települések működnek együtt: Budakalász, Dunabogdány, Pócsmegyer, Szentendre,
Szigetmonostor, Tahitótfalu és Visegrád. A megnövekedett településszám miatt idén közbeszerzési
eljárás lefolytatása szükséges a légi és földi gyérítést végző vállalkozó kiválasztására. Jelenleg a
cégnél folyamatban van a közbeszerzés előkészítése, ám annak teljes lebonyolításához szükség van
az önkormányzatok részéről egy szándéknyilatkozatra.
A szakértői pályázatot már lebonyolították, mely szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén is a
Pannónia Központ Kft. látja el a feladatot. Amennyiben a szakértő a közbeszerzés befejezése előtt
gyérítést rendelne el, úgy a szükséges munkálatokat a tavalyi vállalkozókkal fogják elvégeztetni a
2013. évi egységáron.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
55/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
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Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi
szúnyoggyérítési tevékenység Budakalász, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor,
Tahitótfalu és Visegrád településekkel való közös ellátása tárgyában indítandó közbeszerzési
eljárásban részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont: Csapás dűlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Pályi Gyula tájékoztatást adott arról, hogy a 39/2014. (II. 13.) önkormányzati határozatban foglalt
325.000,- Ft-os vételárat Polonkai Attila elfogadta, illetve a tulajdonosok elfogadták a
költségviselésre vonatkozó javaslatot. Dr. Farkas András ügyvéd ezt követően végleges formában
megszerkesztette az adásvétellel és cserével vegyes telekalakítási szerződést. Kérte, hogy a
Képviselő-testület adjon felhatalmazást a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
56/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló 2462 hrsz.-ú
187 m2 nagyságú, és 2463 hrsz.-ú 216 m2 nagyságú ingatlanok vonatkozásában kötendő
végleges adásvétellel és cserével vegyes telekalakítási megállapodást, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

6. Napirendi pont: Egyebek
a) Árvízi adományok szétosztása
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
57/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület felkérte a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy soron
következő ülésén tűzze napirendre a magánszemélyek részére érkezett árvízi adományok
második fordulóban történő odaítéléséről való döntéshozatalt.
Felelős: Gräff Albertné elnök
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

b) A 2549/1, 2550/1 és 2683 hrsz.-ú földrészletek megosztása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2549/1 hrsz.-ú ingatlan és a 2550/1
hrsz.-ú ingatlan egy részére érkezett vételi ajánlathoz kapcsolódóan telekmegosztás szükséges. Az
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eladásra szánt ingatlanok művelésből kivonása és belterületbe csatolása végrehajtásához a szóban
forgó területrésznek belterületi kapcsolattal kell rendelkeznie. A Tahiméter Kft. (Bonifert Csaba
földmérő) előkészítette a megosztási vázrajz tervezetét. A folyamat első lépéseként a 2683 hrsz.-ú
vízfolyás megosztását javasolja és ott út kialakítását. Ennek földhivatali átvezetését követően
lehetséges az eladásra szánt telek művelésből kivonása.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

58/2014. (IV. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Dunabogdány 2549/1, 2550/1 és 2683 hrsz.-ú földrészletek tervezett megosztását a határozat
mellékletét képező vázrajz szerint, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a végleges
megosztási vázrajz alapján a vázrajz és a további szükséges okiratok aláírására, nyilatkozatok
megtételére.
A telekmegosztás költségei Tóth Andrást terhelik.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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