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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án
a Községháza nagytermében megtartott üléséről
Jelen vannak:

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

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy a meghívó szerinti 2. napirend
tárgyalását utolsó napirendként tárgyalják.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítása. Tájékoztató az eltérő véleményeket egyeztető tárgyalásokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Nickné dr. Láng Magdolna vételi ajánlatkérése a Dunabogdány 3536 hrsz. önkormányzati külterületi
ingatlanra
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Förtsch Ágnes (Herr Ágnes) vételi ajánlatkérése Fácános úton a 2640/4 hrsz. telke előtti
önkormányzati területrész megvásárlására
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Schilling András lakáscélú támogatási kölcsöne visszatérítésének ügye
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. LED közvilágítási program indítása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Iskolai étkező építés. Éttermi berendezések megrendelése
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosítása. Tájékoztató az eltérő véleményeket egyeztető tárgyalásokról
Pályi Gyula köszöntötte Gubán Sándor települési főépítészt.
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Gubán Sándor tájékoztatást adott a 2014. július 18-án megtartott eltérő vélemények egyeztető
tárgyalásról. Miután a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
(KDV-KÖTEFE) telefonon jelezte, hogy képviselői ezen a napon megjelenni nem tudnak, így – az
állami főépítésszel egyeztetve – 2014. július 24-én a KDV-KÖTEFÉ-vel az állami főépítész jelenlétében
és irodájában került sor az egyeztető tárgyalásra.
Az állami főépítész az észrevételeinek átvezetését tudomásul vette. A szerkezeti tervvel kapcsolatban
kifogással élt az iparterületen a belterületi határ tervezett módosítása ellen a 0179/360 hrsz.-ú és a
0179/298 hrsz.-ú ingatlanokat érintően. Ennek oka, hogy a nagyvízi mederben újabb beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki. Ezt tudomásul kellett venni, ez a tervezett módosítás ezért kimarad.
Az állami főépítész jelezte, hogy a belterületi határt a HÉSZ külön függelékébe jelöljük, mivel ez
folyamatosan változó, illetőleg a HÉSZ szempontjából a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt
területek feltüntetése releváns és szükséges.
A KDV-KÖTEFE a Bergmann-tó melletti mezőgazdasági terület tervezett szabályozása kapcsán
fogalmazott meg eltérő véleményt, jelentős késedelemmel. Az Önkormányzat környezeti
hatásvizsgálatot készíttetett, mely a tervezett szabályozást alátámasztja. A zöldhatóság ennek ellenére
akként foglalt állást, hogy a tervezett változás korlátozza a Natura 2000 által védeni kívánt és rendelt
szempontokat. Ez azért is meglepő, mivel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól (a továbbiakban:
DINPI) kért a KDV-KÖTEFE jogsegélyt állásfoglalása kialakításához, és a DINPI egyetértett a
tervezett változtatásokkal.
A konszenzus kialakítása érdekében a tájtervező kompromisszumos szakmai javaslattal állt elő:
- a szabályozási terven jelölésre kerül építmény elhelyezésére igénybe vehető területsáv
lehatárolása a határoló külterületi út mentén – az előírás célja, hogy minimalizálja az
építményekkel, burkolatokkal igénybe vett területeket és elkerülhető legyen a biológiailag aktív
felületek fragmentálódása;
- előírásra kerül, hogy a területen levő ingatlanokat min. 5 m széles, őshonos cserjékből álló
élősövény kerítéssel kell körbevenni;
- előírásra kerül a beépítés körül 10 m széles beültetési kötelezettség háromszintű
növényzettelepítéssel, őshonos fákkal és cserjékkel;
- a területen a beépíthetőség az egyeztetési anyagban szereplő 3 %-ról 2 %-ra módosul, de most
egy épület bruttó 200 m2 lehet;
- a területen az építménymagasság 7,5 m-ről 5,5 m-re módosul;
- elektromos energia ellátás csak helyi földkábellel valósítható meg;
- előírásra kerül, hogy a tetőfedés mázatlan égetett agyagcserép lehet 35-42º hajlásszöggel, a
hajlásszög zöldtető esetén csökkenthető, a tetőfedésben csillogó anyagok nem alkalmazhatók. A
területen tetősík ablakok, napelemek és napkollektorok nem alkalmazhatók, a homlokzati
nyílások összefüggő üvegfelülete nem lehet több mint 1,5 m2. Az épületek homlokzata tört
fehér vagy világos, akkor vakolatokkal, kő vagy fa burkolattal készülhet, 30 %-ban növényzettel
( pl. repkény) takarva;
- előírásra kerül, hogy az ingatlanok területén a burkolatok helyi andezit zúzottkőből alakítandók
ki és a burkolt felületek összterülete nem érheti el a telekméret 5%-át;
Tekintettel arra, hogy a KDV-KÖTEFE részéről megjelent személyek érdemi nyilatkozattételre nem
voltak jogosultak, így a javaslatunkat továbbítják a döntéshozó feletteseik részére. Így csak remélni
tudjuk, hogy azt el is fogadják.
Az állami főépítésszel egyeztetve Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének módosítása további folyamata a következő:
- az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásról felvett jegyzőkönyv megküldésre kerül a részt vevő
szervek, hatóságok részére,
- az A.D.U. Építész Iroda elkészíti a végleges szerkezeti és szabályozási terveket, elkészül a
rendelet szöveges részének végleges formája,
3

-

augusztus végén, szeptember elején a Képviselő-testület határozattal elfogadja az új egységes
településszerkezeti tervet,
- augusztus végén, szeptember elején a Képviselő-testület új rendeletet alkot a helyi építési
szabályzatról (a jelenleg hatályos HÉSZ egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül, a
Bergmann-tó szabályozása kivételével),
- az új rendelet az elfogadást követő 30 nap elteltével léphet hatályba.
Ezzel egyébként a 2015. december 31-ig esedékes agglomerációs törvénnyel való összhang
megteremtése is megtörténik.
A tárgyalásokon szó esett a másik folyamatban lévő módosításról is. A Bergman tó körül tervezett
módosítások kapcsán az állami főépítész egyszerűsített eljárás lefolytatását javasolta, tekintettel arra,
hogy a korábban megindult eljárást a jogszabályi változások miatt 2013. december 31-ével megszűntnek
kell tekinteni. Az eljárás az Önkormányzaton kívül álló okból, a KDV-KÖTEFE érdemi
nyilatkozattételének késedelme miatt húzódott el.
2. Napirendi pont: Nickné dr. Láng Magdolna vételi ajánlatkérése a Dunabogdány 3536 hrsz.
önkormányzati külterületi ingatlanra
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A telekkönyvi adatok szerint a terület 2370 m2 nagyságú, 2,73 AK
értékű szántó. Ingatlanvagyonon kataszteri nyilvántartásunkban 1.896.000,- Ft értékkel szerepel, ez
800,- Ft/m2.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
78/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dunabogdányi
2370 hrsz.-ú ingatlan eladási árát 2.000.000,- Ft összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a 2. pontban tett eladási ajánlat Nickné dr. Láng Magdolna általi elfogadása
esetére felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
3. Napirendi pont: Förtsch Ágnes (Herr Ágnes) vételi ajánlatkérése Fácános úton a 2640/4 hrsz. telke
előtti önkormányzati területrész megvásárlására
Pályi Gyula ismertette a kérelmet. A rendezési terv szerint a Fácános út ezen részét az útból
leszabályozták. Mellette már voltak hasonló eladások. Az ingatlanrész pontos kimérése szükséges, kb.
100 m2 nagyságú területről van szó.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
79/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a dunabogdányi 2640/4 hrsz.-ú ingatlan előtti közterületrészt annak szabályozási terven
jelzett módon történő pontos kimérését követően értékesíteni kívánja;
- a kialakuló területrész eladási árát 5.000,- Ft/m2 összegben állapítja meg;
- a kimérés költsége a vevőt terheli;
- a végleges adásvételhez a területrészt ki kell vonni a forgalomképtelen vagyoni körből.
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Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
4. Napirendi pont: Schilling András lakáscélú támogatási kölcsöne visszatérítésének ügye
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Schilling Andrással és feleségével
kölcsönszerződést kötött az Önkormányzat, devizahitel törlesztés visszafizetésének segítésére. A
kölcsönt két év türelmi idő után 2012. június 1-től kellett volna törleszteni, 60 hónap alatt 5000,- Ft/hó
összegben. A Dunakanyar Takarékszövetkezettől rövid úton kapott tájékoztatás szerint a törlesztést
késedelmesen kezdték meg és a mai napig összesen öt hónapot teljesítettek. A szerződés szerint a mai
napig 26 hónapot kellett volna törleszteni, tehát 21 hónappal hátralékban vannak. A kölcsönszerződés
5. pontja szerint az elmaradt befizetésekre a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetniük.
Schilling András 2014. július 16-án azt kérte, hogy az Önkormányzat engedje el a késedelmi kamatot,
jelezte, hogy pénzügyi nehézségei voltak, de mostantól törleszteni tud. A kérdés az, hogy módosítsuk-e
a szerződését, és mostantól az eredeti feltételek szerint, késedelmi kamat nélkül, még 25 hónapon
keresztül törleszthessen-e.
Gräff Albertné hangsúlyozta, hogy a szóban forgó kölcsön, ill. annak havi részlete nem olyan
nagyságrendű, amit ennyi idő alatt ne lehetett volna rendezni, ha van fizetési hajlandóság.
Fehérvári Anna szerint az eltelt időben az adós részéről nem tapasztalható törlesztési szándék, fizetési
hajlandóság, ezért amennyiben a jövőben a törlesztéssel késedelembe esne, haladéktalanul történjen
meg a behajtás iránti intézkedés.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
80/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a
Schilling András és neje Schilling Andrásné (szül.: Szendrei Erzsébet Piroska) 2023 Dunabogdány,
Öregkálvária út 4/II. szám alatti lakosokkal 2010. május 6-án kötött kölcsönszerződés
módosításához. A még fennálló (26 havi) kölcsöntartozást 2014. augusztustól havonta egyenlő
részletekben kell megfizetni, késedelem esetén a Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az adós értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
5. Napirendi pont: LED közvilágítási program indítása
Pályi Gyula ismertette az üggyel kapcsolatos előzményeket, fejleményeket. Az eddig tervezett
konstrukció szerint a közvilágítás korszerűsítése a kivitelező által előfinanszírozottan történne meg, az
Önkormányzat pedig havi részletekben törlesztené a beruházást meghatározott ideig. A fogyasztásbeli
megtakarítás ezért a törlesztési idő lejártát követően jelentkezik kézzel foghatóan, addig a jelenlegi
árszintet fizetjük.
Tájékoztatást adott arról, hogy két pályázatíró cég is jelentkezett, miszerint augusztusban közvilágítás
korszerűsítési pályázat jelenik meg, 100 %-os finanszírozással. Így a megtakarítás nyertes pályázat esetén
azonnal jelentkezne. A pályázati kiírás előzetes formában érhető el egyelőre, ennek áttanulmányozása
alapján ugyanakkor megállapítható, hogy igen rövid a határidő (beadás: augusztus 26.), viszont az előírt
feltételek között sajnos több olyan is szerepel, mely nem teljesíthető, nem áll rendelkezésünkre, és a
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rendelkezésre álló rövid idő alatt nincs esély azok teljes körű összeállítására. A pályázatíró cég 150.000,Ft egyszeri díjazás + sikerdíj ellenében utógondozással együtt szerződne.
Amennyiben az eredetileg tervezett konstrukció mellett dönt a Képviselő-testület, hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás kiírásáról kell dönteni, az ajánlati felhívás és dokumentáció összeállításra került.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
81/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése alapján „Dunabogdány közigazgatási területén
közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemetetési feladatok ellátása” tárgyban.
Az eljárást megindító felhívást és dokumentációt a következő cégeknek küldi meg:
L-Intéző Kft. (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 8.)
Magyar és Társa 2000 Kft. (8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 3. B. ép.)
EC Multienergie Kft. (1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.)
Dimm-Medical Invest Kft. (1118 Budapest, Beregszász út 6/A. F. ép. 1. lház 2. em.
4.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására 500.000,- Ft összegben megbízza Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési
tanácsadót (2040 Budaörs Aradi utca 17.).
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont: Iskolai étkező építés. Éttermi berendezések megrendelése
Pályi Gyula köszöntötte Spáthné Faragó Éva igazgatót. Jelezte, hogy a konyhatechnológiai
berendezések készre jelentése megtörtént, kiszállításuk holnap megtörténik. A műszaki ellenőrrel
egyeztetve az Önkormányzat a műszaki átadás-átvételi eljárást megindítja, ennek keretében 2014.
augusztus 6-án bejárást tart a kivitelezők jelenlétében.
Az előtető kialakítására eddig egy ajánlat érkezett be, amint a további ajánlatok is rendelkezésre állnak,
eldönthető a kivitelezés. Megjegyezte, hogy a használatba vétel e nélkül is lefolytatható. Az étkezőtér
belső falburkolása körében zajlik a végső felmérés, ezt követően érkezik a végleges ajánlat.
Ismertette az étkezőtérbe beszerzendő étkező asztalok és székek körében az ajánlatokat. Egyetért azzal,
hogy a drágább, de strapabíróbb asztal változat kerüljön beszerzésre.
Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy 40 fő részére elegendő asztal és szék beszerzése történik meg, az
asztalok esetében 120 cm helyett 140 cm széles asztalokra van szükség, hogy a székek betolhatók
legyenek mindkét oldalról. Ez a férőhelyet nem csökkenti. Négyféle színben érkeznek majd a székek,
színes, fiatalos belső tér jön létre.
Ismertette, hogy szükség van még az alábbi beszerzésekre:
- öltözőszekrény 2 személyes, pad 1 db, tisztítószer tároló 1 db
- raktári polcok 3 db, méret: 120x60/45x200
- tálca kb. 100 db
- térfigyelő visszaszerelése
- étkészlet kiegészítés (ennek pontos felmérése a héten megtörténik).
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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82/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai étkezőbe
szükséges asztalokat és székeket – a melléklet szerinti műszaki tartalommal – a Telmex-Nowy Styl
Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.-től (2000 Szentendre, Rózsa u. 23.) rendeli meg 699.300,- Ft +
ÁFA (bruttó 888.111,- Ft) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő
szállítási szerződés aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont: Egyebek
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 16:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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