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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Heim Ferenc jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, kimentette magát. Jelezte,
hogy a meghívó szerinti 5. napirend csak tájékoztató a Dunakanyar Önkormányzati Társulásról,
döntéshozatal nélkül.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, az 5. napirendi pont módosításával, nem és tartózkodás
nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Dunabogdányi Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Tájékoztató a Dunakanyar Önkormányzati Társulásról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés adományozása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: A Dunabogdányi Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása
Pályi Gyula köszöntötte Oláh Józsefné ügyvezetőt, Bárány Terézia könyvvizsgálót, és a Felügyelő
Bizottság tagjait, majd megadta a szót az ügyvezető asszonynak.
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Oláh Józsefné ismertette a Kft. 2013. évi tevékenységét, mely – a korábbi évekkel egyezően –
alapvetően közszolgáltató tevékenységet foglal magában a közterület fenntartás, a kommunális
hulladékgyűjtés, ill. sportlétesítmények üzemeltetése területén. A létszám 2013. évben nem
változott. A Kft. vagyoni és pénzügyi helyzete a 2012. évihez képest kis mértékben romlott. A
vevőtartozás a lakossági hulladékszállítási díj rezsicsökkentés érvényesítésével összefüggésben
előállt kései (decemberi) kiszámlázásával függ össze, mely tevékenységet a Kft. közvetített
szolgáltatásként végez. A 3 M Ft összegű veszteség abból ered, hogy kevesebb önkormányzati
támogatás került átadásra a közszolgáltatások ellátására, mivel a létesítmény-üzemeltetés terén igen
hektikus a közüzemi számlázás, és a nagy összegű elszámoló számlák már 2014. évben érkeztek.
Bárány Terézia ismertette független könyvvizsgálói jelentését, Bonifert Ferenc pedig ismertette a
felügyelő-bizottság határozatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
59/2014. (V. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2013. évi beszámolóját 105.897 eFt mérlegfőösszeggel, 58.541 eFt saját tőkével és -3252
eFt mérleg szerinti eredménnyel, és egyben a veszteség eredménytartalékba helyezését
javasolja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a Kft. értesítése a döntést követő 8 napon belül

2. Napirendi pont: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi beszámolója
Pályi Gyula köszöntötte Bognár Judit intézményvezetőt, majd megadta a szót a beszámoló
megtartásához.
Bognár Judit ismertette a Társulás keretében ellátott településeken tapasztalt, valamint a
dunabogdányi helyzetet. Dunabogdányban az esetszám 2013. évben nem volt magas, a családsegítő
szolgálat esetszáma 12 volt, a gyermekjóléti szolgálatot igénybe vevők száma pedig 17 család volt,
alapellátás keretében nyújtott segítséget az intézmény, szakellátásra nem volt szükség. Ismertette a
DPÖTKT megszűnése következtében végrehajtott szervezeti változást, miszerint a 10 település
intézményfenntartó társulási formában működteti 2013. január 1-től az intézményt. Tájékoztatást
adott a személyi és tárgyi feltételekről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
60/2014. (V. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2000
Szentendre, Szentlászlói út 89.) 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a Szolgálat értesítésére: a döntést követő 15 napon belül

3. Napirendi pont: A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
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Pályi Gyula köszöntötte a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület munkatársait, majd megadta a szót a
beszámoló megtartásához
Rudiné Balla Judit beszámolt az Egyesület 2013. évi feladatellátásáról. Két területen
tevékenykedik az Egyesület: házi segítségnyújtást végez alapellátás keretében, melyet 2013-ban 33
fő vett igénybe, ebből 4 fő új ellátott, 11 fő került ki az ellátásból, 8 fő elhalálozás miatt, 1 fő idősek
otthonába költözés miatt, 2 fő pedig nem kérte tovább a gondozást. Az Egyesület emellett a
fogyatékossággal élő személyek részére támogató szolgálatot is működtet, melyet 16 fő vett
igénybe. 2013. december 2-án nyílt meg új intézményük, a CsereMatyi Családi Napközi és
Játszóház, mely összesen 12 fő 1-3 éves korú gyermek befogadására alkalmas.
Fehérvári Anna köszönetét fejezte ki az Egyesület valamennyi munkatársának, nagyon fontos és
hasznos tevékenységet folytatnak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
61/2014. (V. 12.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az Egyesület értesítésére: a döntést követő 15 napon belül

4. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Április 12-én, a felvidéki kitelepítettek országos emléknapján, a református templom mellett szép
ünnepség keretében megtörtént az Erdélyből elmenekült és a Felvidékről kitelepített,
Dunabogdányba érkezett magyar családok emlékére állított emlékmű felavatása.
Ugyancsak április 12-én az Amerikai Kereskedelmi Kamara alapítványa 60 településünkre érkezett
önkéntese részt vett a Duna-parti játszótér és környékének rendbetételén, illetve elvégezték az
általános iskola kerítése egy részének lefestését. A szükséges anyagokat is az Alapítvány
biztosította. Ezúton is köszönjük munkájukat.
Április 15-én este Diósdon LED-es közvilágítási rendszer üzemelését tekintettük meg több
képviselővel közösen. A helyi közvilágításban LED-es lámpatestekkel 50 % körüli villamos energia
megtakarítás lenne elérhető a jelenlegi fogyasztáshoz képest, vizsgáljuk a megvalósítás módját.
Április 16-án, Szentendrén ülést tartott a Helyi Védelmi Bizottság. Elfogadtuk a 2014. évi munkaés üléstervet. Beszámolót hallgattunk meg a HM Altiszti Akadémia szerepéről az árvízi
védekezésben. Ugyancsak beszámolót hallgattunk meg a Vízügyi Igazgatóság 2013-as árvíz utáni
tevékenységéről.
Április 17-én, Szentendrén a Városháza dísztermében térségünk polgármesterei jelenlétében
ünnepélyes keretek között megtörtén az újraválasztott Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
megbízólevelének átadása.
Április 22-én első fokon lezárult a KVG Zrt. által jóteljesítési garancia visszafizetésére
önkormányzatunkkal szemben indított per. A bíróság az évekkel ezelőtt készpénzben
önkormányzatunknak letett 3 millió forint visszafizetéséről döntött.
Április 24-én kistérségi munkaerőpiaci fórumot tartott Szentendrén a Munkaügyi Központ.
Tájékoztatást kaptunk a TÁMOP 1.1.4. munkaerőpiaci program teljesítéséről, az elhelyezkedést
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segítő új Virtuális Munkaerőpiaci Portál létrehozásáról, valamint a közfoglalkoztatási programban
szükséges munkavédelmi intézkedésekről.
Április 25. és 27. között Dunabogdányba érkezett testvértelepülésünk, Leutenbach polgármestere.
Iskolai ünnepség keretében átadta a számítástechnikai terembe 500 eFt-os adományukból
megvásárolt új számítógépeket. Április 26-án meghívásunkra részt vett a Borzsongáson.
Május 1-én a hagyományteremtés jegyében újra májusfát állított a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a posta melletti kis téren.
Május 5-én ülést tartott a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a lakossági kárenyhítésre
beérkezett árvízi adományok második körben történő elosztásáról.
Május 7-én 5 db komplett számítógép érkezett a Polgármesteri Hivatalba egy megnyert pályázat
keretében, melyet önkormányzati számítógépes rendszerek korszerűsítésére írtak ki.
Ugyancsak május 7-én hatósági, illetve szakhatósági bejárás volt a Duna parton a szabadtéri strand
üzemeltetéséhez kapcsolódóan. Június 15. és augusztus 31. között kérelmeztük a strand
megnyitását.
Május 9-én DÖT ülés volt Tahitótfaluban (részletek a napirendi pont alatt).
Május 10-én településünk is részt vett a Te Szedd! országos hulladékgyűjtési akcióban. Ezúton is
köszönjük az iskolások és a megjelent felnőttek gyűjtőmunkáját.
Május 10-én tartotta meg 20 éves jubileumi ünnepélyét a Nyugdíjasklub.
Május 11-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat tartott nemzetiségi délutánt a Művelődési
Házban.
Május 12-én a polgármester részt vett a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás tanácsa ülésén, Tatabányán. Az ülésen elfogadták a 2013. évi beszámolót. Döntés született
a PR feladatok ellátására, valamint a rendszerfejlesztési pályázathoz szakértő alkalmazására kiírt
közbeszerzésekről.
Elfogadhatóan sikerült az első házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés április utolsó szerdáján, 30án. A már csak üveggyűjtésre szolgáló hulladékszigeteken még mindig mindenféle hulladékot
letesznek. Kérjük a lakosságot a májusi újságban megjelent hulladéknaptár fokozott betartására.
A településrendezési tervező és a települési főépítész az elmúlt időszakban három alkalommal is
egyeztetett a környezetvédelmi hatósággal a benyújtott rendezési terv módosítások
véleményezéséről. Sajnos még mindig késik, nagyon elhúzódik a hatóság válaszadása.
Folytatódik a dunabogdányi közfoglalkoztatási program a nyári közfoglalkoztatással. 8 órában 11 fő
foglalkoztatását biztosították május 1. és szeptember 30. között 85%-os állami bértámogatással.

5. Napirendi pont: Tájékoztató a Dunakanyar Önkormányzati Társulásról
Pályi Gyula tájékoztatást adott a DÖT Társulási Tanácsa legutóbbi üléséről. Az ülésre – Kisoroszi
polgármestere kérésére – beszámoló készült a projekt pénzügyi állásáról. A Tanács tudomásul vette
a 2011-2013. közötti időszakra elkészített beszámolót. Dunabogdány esetében az induló befizetés
hiánya még mindig szerepelt. Ezt akkor a DPÖTKT átvállalta, az Önkormányzatunknak tartozása
nincs.
A második napirend a Társulási megállapodás módosítása volt. Ez a módosítás egy új, szélesebb
hatáskörű társulás létrejöttét eredményezné. Dunabogdány az eredeti megállapodás szerint a
tűzoltóőrs és mentőállomás engedélyezési tervei elkészítésére, a tűzoltó állomás épületének
megépítésére vállalt kötelezettséget, így a módosítást nem támogatjuk. Mivel Visegrád részéről is
merültek fel észrevételek, illetve a Belügyminisztérium 2015/2016-os támogatási ígérete sem
konkrét még, a napirend megtárgyalását elhalasztottuk.
Harmadik napirendi pont volt a 2014. évi költségvetés tervezete. Mivel a DPÖTKT-től a
dunabogdányi induló befizetés nem érkezett meg, ennek tisztázásáig ezt nem lehet figyelembe
venni. Tahitótfalu 2013-ban kötelezettségein felül plusz 6 millió forintot biztosított a DÖT
működésére. Ezzel és a tagok befizetéseivel 2014-re elegendő forrás áll rendelkezésre az
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előkészületek folytatására. A 2014-es kiadást csak előirányzatként szerepeltetjük, az esetenkénti
felhasználásról a Társulási Tanács fog dönteni.

6. Napirendi pont: Egyebek
a) Horst Gebhardt köszöntése
Pályi Gyula ismertette Leutenbach testvértelepülés korábbi polgármestere Horst Gebhard 75.
születésnapjára az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében írt
jókívánságokat tartalmazó levelet és felkérte a testületi tagokat annak aláírására.

b) LED-es közvilágítás
Elkészült egy a közvilágítási lámpatestek cseréjére vonatkozó előzetes vállalkozói ajánlat, illetve
korábban is érkezett két tájékoztató ajánlat. A referencia látogatáson is kedvező tapasztalataink
voltak. A projekt nagyságrendje miatt közbeszerzés indítása szükséges. Ennek előkészítése lenne a
következő lépés.
c) Öregkálvária utca áram-ellátás ügye
Pályi Gyula elmondta, hogy az Öregkálvária utcában több ingatlantulajdonos is a telke áramellátását szorgalmazza az ELMŰ-nél. A lakossági jelzések alapján önkormányzati megkeresés
küldése látszik szükségesnek az ELMŰ felé a hálózat kiépítése és annak lehetséges megoldása
tárgyában.
d) A helyi termelői piac heti üzemelése nyári időszakban
Pályi Gyula jelezte, hogy a helyi termelői piacot szervezők a nyári időszakban heti
rendszerességgel kívánnak piacot tartani.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a kérelmet a helyi kereskedők – többek között a
piachoz is kapcsolódó – levelével együtt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülésén tárgyalja meg, addig a kétheti péntekenkénti piacnap maradjon.

7. Napirendi pont: Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés adományozása
A 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula - a zárt ülést követően - megköszönte
a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 19:45 órakor bezárta.

K.m.f.
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Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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