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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 19-én
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
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.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus szükséglete a
2014/2015. nevelési évben
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Önkormányzati SZMSZ módosítása, szakfeladatok kiegészítése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Bogonhát major 1334/44 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátás megépítése, közútkezelői
hozzájárulás kiadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. A központi szennyvízátemelő villamos energia ellátásának megoldása árvízi helyzetben
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Jegyzőlakás bérbeadásos hasznosítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus
szükséglete a 2014/2015. nevelési évben
Gräff Albertné ismertette a 2014/2015. nevelési év várható csoportlétszámait. Az öt csoportban
történő elhelyezés csak a maximális gyermek létszám túllépésével oldható meg, a várható összes
létszám 139 fő. A beiratkozási időszakban 38 gyermek jelentkezett az óvodába.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
63/2014. (V. 19.) önkormányzati határozat
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1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015. nevelési
évben a Német Nemzetiségi Óvoda számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évben
engedélyezi a Német Nemzetiségi Óvoda részére a vegyes, a nagycsoport, a középső
csoport, a kis-középső csoport és a kiscsoport esetében az átlaglétszámtól (20 fő) való
eltérést.
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2014/2015. nevelési évben a
Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportjában, középső csoportjában, kiscsoportjában és
vegyes csoportjában engedélyezi a törvény 4. mellékletének 3. sorában meghatározott
maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését. A nagycsoport, a kiscsoport és a vegyes
csoport várható létszáma 29 fő, a középső csoport várható létszáma 27 fő (a kis-középső
csoport várható létszáma 25 fő).
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 15 napon belül

2. Napirendi pont: Önkormányzati SZMSZ módosítása, szakfeladatok kiegészítése
Dr. Németh József 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 9/2014. (V. 23.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3. Napirendi pont: Bogonhát major 1334/44 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátás megépítése,
közútkezelői hozzájárulás kiadása
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, a Bogonhát majorban lévő ingatlan villamos energia ellátását
útalatti földkábeles csatlakozóvezeték megépítésével kívánják megoldani.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
64/2014. (V. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közútkezelői
hozzájárulását adja 10699/2014. munkaszámú kiviteli terv (készítő: ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megvalósításához a Dunabogány, Bogonhát major 1334/44
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása érdekében.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
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Határidő: a döntést követő 15 napon belül

4. Napirendi pont: A központi szennyvízátemelő villamos energia ellátásának megoldása árvízi
helyzetben
Pályi Gyula ismertette a Hajó utcában levő ELMŰ transzformátorral kapcsolatban megtartott
helyszíni bejárást követően érkezett megoldási javaslatot. Miután a transzformátort nagy árvíz
esetén eléri a víz, lekapcsolják. Emiatt – többek között – megszűnik a Kisoroszi, VisegrádSzentgyörgypuszta és Dunabogdány szennyvizét Szentendre irányába továbbító, buszforduló
melletti központi szennyvízátemelő akna áramellátása. A falu déli végén az Árpád utcánál kell a
szennyvizet a Duna irányába átszivattyúzni, ami jelentős terület elszennyeződését okoz. Az ELMŰ
kérésünkre egy alternatív betáplálási megoldást javasol. Egy normál esetben feszültségmentes, a
Kossuth Lajos utcából levezetett légkábeles bekötés létesülne. Mivel ennek használatakor három
helyett csak két transzformátor látja el a települést, nagy lehet a feszültségesés. Ezért ezt az árvízi
betáplálást a Posta mellett elhelyezett aggregátorról, a hálózatról leválasztva is lehetne működtetni.
A tervezés, engedélyezés, kivitelezés becsült költsége 750 ezer - 1 millió forint. Erre az
önkormányzati károk elhárítására beérkezett adományokból megvan a forrás, a Ford Globalgiving
adománynak a felhasználását javasolta erre a célra, a József A. utca vízelvezetéssel együtt történő
helyreállítása helyett.
Schuszter Gergely jelezte, hogy ez egy új helyzet, fontos és sürgősen megoldandó probléma a
transzformátor kérdése is. A korábbi képviselő-testületi döntés módosítására van szükség ehhez.
Először egy elvi döntésre van szükség az új felhasználási cél elfogadásáról. A műszaki részleteket
ezt követően javasolja megtárgyalni, a lényeg, hogy üzembiztos megoldást találjunk. Ez a fő
szempont, ennek érdekében adott esetben nagyobb összeget is lehet a probléma megoldására
fordítani.
Gräff Albertné javasolta az ELMŰ részére egy ismételt megkeresés küldését, hogy a
transzformátor megemelésére is tegyen javaslatot az árvíz alatti teljes körű ellátás érdekében,
illetőleg indokolja meg a megemelés elutasítását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
65/2014. (V. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a
polgármestert, hogy az ELMŰ részére egy ismételt megkeresést küldjön az Önkormányzat
nevében, hogy a transzformátor árvízszint feletti megemelésére is tegyen javaslatot az árvíz
alatti teljes körű ellátás érdekében, illetőleg indokolja a megemelés mint megoldási lehetőség
elutasítását.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont: Jegyzőlakás bérbeadásos hasznosítása
Pályi Gyula elmondta, hogy a jelenleg üresen álló volt jegyzői lakást bérbeadással hasznosítanánk.
A Szentendrei Rendőrkapitányság, ezen belül a Visegrádi Rendőrőrs állományába tartozó rendőr
bérelné ki.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
66/2014. (V. 19.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kossuth L. u. 92.
szám alatti ingatlan volt jegyzői lakásának bérbeadás útján történő hasznosításával, az alábbi
feltételekkel:
- a bérleti jogviszony megszűnik, amennyiben a bérlő a Szentendrei Rendőrkapitányság
állományából kikerül,
- a szerződés legfeljebb öt év határozott időre szólhat
- bérleti díj 40.000,- Ft / hó + közüzemi díjak költsége.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a bérleti szerződés előkészítésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a szerződés előkészítésére: a soron következő képviselő-testület ülés

6. Napirendi pont: Egyebek
a) Nyírbogdányi meghívó
Pályi Gyula elmondta, hogy a Kárpát-medencei Bogdányok közötti kapcsolatépítés jegyében
meghívás érkezett Nyírbogdányból, ahol 2014. július 19-én tartják a III. Kézi Arató Cséplő
versenyt, illetve lehetőség lenne a műsorban való szereplésre is.
Dunabogdány részéről pedig a június végi pörköltfőző versenyre hívjuk meg és várjuk Nyírbogdány
csapatát.
b) Kátyúzás
Heim Ferenc az útjavítási munkálatok elvégzését sürgette, a kátyúzás néhány utcában a
biztonságos közlekedéshez már elkerülhetetlen.
c) Koncert
Schuszter Gergely elmondta, hogy Rebe Attila karnagy a Duna Szimfonikus Zenekarral koncertet
ad a Sportcsarnokban 2014. június 22-én, támogatói jegyek több helyen vásárolhatók a faluban. A
bevétel az iskolai és az óvodai alapítvány céljaira kerül felhasználásra. Kérte a csarnok berendezését
a Hivataltól.
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.

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 17:45 órakor bezárta.
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K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző

6

