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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 7-én
a Községháza nagytermében megtartott 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. Javasolta sürgősségi indítványként a Szentendre SZEI
kérelme ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására tárgyú napirend megtárgyalását.
Schuszter Gergely kérte, hogy a meghívó szerinti 9. napirend tárgyalását a Tájékoztató az iskola
2013/2014. tanévéről napirend után tárgyalják.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Szentendre SZEI kérelme ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Tájékoztató Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításáról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Tájékoztató az iskola 2013/2014. tanévéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Iskola étkező befejező munkái
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Beszámoló az óvoda 2013/2014. nevelési évéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Tájékoztató a helyi adózásról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
8. A Művelődési Ház működése 2014. II. félévében
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Jegyzőlakás bérbeadási szerződésének elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester

2

10. Döntés a LED közvilágítási program indításáról, közbeszerzési szakértő megbízása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
12. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Szentendre SZEI kérelme ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására
Pályi Gyula köszöntötte dr. Pázmány Annamária igazgatót.
Pályi Gyula tájékoztatást adott arról, hogy a SZEI egy ultrahangos vizsgáló berendezés beszerzésének
támogatását kérte a környékbeli önkormányzatoktól, 145,- Ft/fő támogatási összegben. Dunabogdány
állandó lakossága 3236 fő. Ezzel a ránk eső lakosságszám arányos támogatási összeg: 469.220,- Ft lenne.
A Képviselő-testület egy alkalommal már tárgyalta a kérelmet, és az 51/2014. (IV. 28.) önkormányzati
határozatával akként foglalt állást, hogy az idei évi szűkös anyagi forrásaira tekintettel az erkölcsi
támogatáson túl anyagi forrást egyelőre nem tud biztosítani a szükséges készülék vásárlásához. A
Képviselő-testület döntött arról is, hogy 2014. negyedik negyedévben, a befolyt esetleges
többletbevételek ismeretében a kérelmet ismételten megvizsgálja.
Dr. Pázmány Annamária beszámolt arról, hogy a SZEI napi működése és finanszírozása biztosított,
azonban az OEP finanszírozásba ez a készülékvásárlás nem fér bele. A jelenleg használt készülék 10
éves, javításra szorul. Az új készülék jóval korszerűbb, fejlettebb, a hosszú előjegyzési idő is
csökkenthető lenne. A javítás után a régi készülék is még használatban marad. A többi érintett település
végül hozzájáruló, támogató határozatokat fogadott el, ezért kéri a Képviselő-testületet, vizsgálja meg a
kérelmet újból.
Pályi Gyula a tartalékkeret terhére szeptemberi fizetéssel elképzelhetőnek tartja a támogatás
biztosítását.
Schuszter Gergely támogatásáról biztosította a kérelmet, de felhívta a figyelmet, hogy nem
önkormányzati feladatról van szó. Fontosnak tartja viszont, hogy a helyieknek minél több lehetőségük
legyen a szolgáltatások igénybe vételére.
Dr. Pázmány Annamária elmondta, hogy ugyan önkormányzati feladatról van szó, de Szentendre
Város Önkormányzata önkormányzati feladatai közé tartozó kérdésről van szó. Felajánlotta
együttműködését az egészségügyi prevenció térségi szervezésében, a külső helyszínekre szállítható
eszközök útján biztosítható ellátások vonatkozásában áll rendelkezésre a SZEI.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
74/2014. (VII. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentendre SZEI kérelme
ultrahangos készülék megvásárlásának támogatására” tárgyú 51/2014. (IV. 28.) önkormányzati
határozatát visszavonja.
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2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) részére hordozható
ultrahangos készülék beszerzéséhez 470.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat
2014. évi költségvetésének Általános tartalék sora terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
2. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról
Pályi Gyula köszöntötte a napirendhez meghívott személyeket, majd átadta a szót Gubán Sándor
települési főépítésznek.
Gubán Sándor tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a település szerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének módosítás folyamatában az eltérő vélemények egyeztetése
következik, melynek időpontja 2014. július 18. napján 10:00 óra.
Tájékoztatást adott arról, hogy az eljárásban részt vevő szervek, hatóságok részéről a kiküldött
egyeztetési anyagra beérkezett vélemények jelentős része átvezethető észrevételeket, javításokat
tartalmaz. Gyakorlatilag egyedül a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség (KDV-KÖTEFE) véleményével, ill. eljárásban való közreműködésével merültek fel
nehézségek.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy sajnálatos módon a KDV-KÖTEFE által az egyeztetési
anyagra küldött vélemény egyrészt elkésett, másrészt ténybeli tévedéseket tartalmaz. Ezzel
összefüggésben kiosztotta a tervezői állásfoglalást a KDV-KÖTEFE által küldött véleménnyel
kapcsolatban.
Ismertette továbbá, hogy két újonnan alakult szervet kellett bevonni az eljárásba, a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóságot, és a Környezetgazdálkodási Intézetet.
Dr. Gajdos István településrendezési vezető tervező elmondta, hogy a részt vevő szervek közül érdemi
észrevételt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a KDV-KÖTEFE, valamint az állami főépítész
tett.
Eltérő vélemény a gazdasági terület bővítése pontban van, ahol az észrevétel szerint a tervezett
belterületi határvonal kiigazítása és ezzel a gazdasági terület bővülése a BATr. tv.-ben rögzített 200
méteres sáv szabályába ütközik. Véleménye szerint bizonyítható, hogy esetünkben nem a jogszabály
szerinti eset áll fenn, ami a települések összeépülésének kíván gátat szabni.
Emellett a KDV-KÖTEFE közreműködésével és véleményével vannak komoly aggályai. Kiemelte,
hogy cél a Felügyelősséggel az egyezségre jutás, hiszen más folyamatban lévő ügyben is együtt kell
működni.
Pályi Gyula javasolta, hogy a Beszámoló az óvoda 2013/2014. nevelési évéről tárgyú napirendi pont
tárgyalását vegyék előre, melyet ügyrendi szavazással a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és
tartózkodás nélkül elfogadott.
3. Napirendi pont: Beszámoló az óvoda 2013/2014. nevelési évéről
Gräff Albertné ismertette az óvoda nevelési évéről összeállított beszámolót. Részletesen ismertette a
gyermeklétszám alakulását, a szakmai munka elemeit és a tárgyi, személyi feltételeket. Kiemelte, hogy a
német nemzetiségi nevelés elsődleges az óvodában.
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Az új épület udvarát a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány az elmúlt nyáron felújította. Igényes,
esztétikus, és ami a legfőbb, a gyerekek számára sokféle tevékenységre alkalmas tér került kialakításra.
Az önkormányzati költségvetésbe betervezett 1 csoportszoba székeinek vásárlása megtörtént. A régi
épület csoportszobáinak és az új épület emeletének festésére sor került a tavaly nyári zárás alatt. A régi
épület nyílászáróinak festését is elvégezték.
Az intézményben 11 fő óvodapedagógus van, mindenki a törvényben előírt főiskolai diplomával
rendelkezik. Ebből 6 óvónőnek megvan a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettsége is.
3 óvodapedagógus GYES-en, GYED-en van, ezért 3 fő helyettesíti őket határozott idejű szerződéssel.
2013. szeptember 1-től állt munkába 1 fő pedagógiai asszisztens.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
75/2014. (VII. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten 2013/2014. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az óvodavezető értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
4. Napirendi pont: Tájékoztató az iskola 2013/2014. tanévéről
Pályi Gyula köszöntötte Lőrincné Szűcs Eszter igazgatóhelyettest és Ott Rezső intézményegység
vezetőt, majd megadta a szót a beszámoló megtartásához.
Lőrincné Szűcs Eszter részletesen ismertette a beszámolót az általános iskola elmúlt tanévéről.
Kiemelte, hogy Ebben az évben két első osztály indult, az alsó tagozaton minden évfolyamon két
osztály volt. Ez utoljára 6 éve volt elmondható. Az emelkedő osztály óraszámok miatt valószínűleg
szükséges lesz a napközis csoportok számának további növelése, vagy a kéttanítós módszerre való
átállás.
A tanévet 212 tanulóval kezdte az iskola, az év végi létszám 210 fő. A tankerületben a helyben tanulók
aránya Szentendrén, Dunabogdányban és Visegrádon a legnagyobb.
Az óvodából a 2014/2015. tanévre egy osztálynyi gyermek érkezik, így a következő tanévben csak egy
első osztály indul, melynek létszáma 24 fő lesz.
Az előző évieknél nagyságrendekkel kevesebb tanuló ment továbbtanulni 6 és 8 osztályos
gimnáziumokba, így a felső tagozaton egyre jobb képességű osztályokkal dolgozhatnak. Ez a tanulmányi
eredményekben egyértelműen tükröződik. Az idén ilyen középiskolába senki sem távozott.
A kompetenciamérésen ismét sikerült az előző évihez képest javulást elérni. Magyarból kifejezetten jól,
az országos átlag felett teljesítettek a tanulók mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyamon. A
matematika eredmények a községi iskolák szintjén van, de ebben javulást kívánnak elérni.
Az új munkaszervezés nem okozott gondot a nevelőtestületnek, az általános iskolai
intézményegységben mindenki teljesítette, sőt túlteljesítette az elvárt heti 32 órás intézményben
tartózkodást. A következő tanévben egy osztállyal kevesebb lesz, de egy napközis csoporttal viszont
több, így a pedagógusok foglalkoztatása a jövő évben is megoldott.
A pedagógus minősítés folyamata elindult, az arra jogosult szakvizsgázott pedagógusok április 30-ig
elkészítették és feltöltötték portfóliójukat. A 2015. évi eljárásra öt pedagógus jelentkezett, ők november
30-ig készíthetik el portfóliójukat.
A tárgyi feltételek az év folyamán több forrásból bővültek.
 A tankerület a tanév kezdetére három új táblát vett az alsó tagozat termeibe.
 A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Leutenbach segítségével felújította az informatikaterem
gépparkját, mintegy 800.000,- Ft értékben.
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 A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány egy sikeres pályázat kapcsán IKT eszközöket, interaktív
táblát, laptopokat, projektort fog beszerezni a nyár folyamán. A pályázat összértéke 3,6 M Ft
vissza nem térítendő támogatás önrész nélkül, célja a hatékony és biztonságos internethasználat
segítése.
 Az Önkormányzat jelentősen előrehaladt az étkező építésével, melyet így őszre birtokba
vehetnek a gyermekek.
Szükségesnek mutatkozik a tornacsarnok kettéválasztása, melynek oka, hogy – a mindennapos
testnevelés felmenő rendszerű bevezetésével összefüggésben – már a következő tanévben sem férnek
be a testnevelés órák, egyéb szakkörök csak akkor, ha egyszerre két csoport van benn.
Meg kellene vizsgálni továbbá annak lehetőségét, hogy hol lehetne plusz csoportszobákat kialakítani.
Jelenleg sok esetben már csak a folyosón van lehetőség korrepetálásra, fejlesztésre. A zenetanárok
számára sincs elég terem, mert a tanítás egyre több évfolyamon délután fél 3-ig tart.
Ott Rezső a Zeneiskolát értékelve kiemelte, hogy az elmúlt tanévben Dunabogdányban 92 gyermek,
Leányfalun 57 tanuló iratkozott be. A statisztikai adatok alapján a következő tanévre két tanulóval több
jelentkezett, mint az előző évben. A nagyobbak középiskola, utazás és időhiány miatt nem jelentkeznek,
de ősszel, amikor már ismerik az órarendjüket, jelentkeznek, hogy belefér az idejükbe a zenetanulás is.
Az elsős gyermekek szülei is általában tanévkezdéskor jelentkeznek, hogy szeretnék gyermeküket zenére
is járatni. Ezért célszerűnek tartaná szeptemberben pótbeiratkozást tartani.
A községnek van Ifjúsági Fúvószenekara, Szimfonikus Zenekara és Svábzenekara. Tagjai főként volt
zeneiskolás növendékek és zenetanárok. Az Önkormányzat tulajdonában vannak hangszerek a
zenekarok részére. Ezeket külföldi cserekapcsolatok révén szerezték be régebben. Ezeket a
hangszereket szükség esetén a zeneiskolás tanulóknak is kölcsön adják.
A hangsúly a közösségi, csoportos zenélés, kamara- és nagyzenekarban. A fúvószenekarok, szimfonikus
zenekar utánpótlásának nevelése az egyik legfontosabb feladata az iskolának. A szülők évente 3-4
alkalommal betekintést nyerhetnek az iskolában folyó munkába a tanszaki-, növendék-, illetve
vizsgahangversenyek alkalmával.
5. Napirendi pont: Iskola étkező befejező munkái
Schuszter Gergely tájékoztatást adott az étkezőtér berendezésére (asztal – szék) beérkezett
ajánlatokról. Egyelőre két ajánlat van, krómlábas, műanyag karcmentes felületű étkező asztalok és
székek beszerzésére. A magasabb összegű ajánlat három év garanciával érkezett, nagyobb választási
lehetőséget biztosít.
Az étkezőtér belső falburkolása körében belső építésszel egyeztetve felmerült egy új megoldás, ami
tulajdonképpen egy mosható „PVC” burkolat felvitelét jelentené, 125 cm magasságig. Ennek 10.000,Ft /m2 költsége van, ami az anyagárat és a munkadíjat is magába foglalja. Így ennek becsült költsége
400-500 e Ft közötti összeg.
A fal burkolás és az asztalok, székek színeivel (sárga, narancs, zöld) esztétikus, vidám belső tér
alakítható ki.
Pályi Gyula elmondta, hogy további munkák még a külső homlokzat festése, az előtető kialakítása,
továbbá a raktár és öltözőhelyiség berendezése.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy étkezőtér berendezése (asztal – szék), valamint a étkezőtér
belső falburkolása körében az ajánlatok véglegesítésre kerüljenek, melyet követően rendkívüli ülésen
dönthet a Képviselő-testület a megrendelésről.
6. Napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi tevékenységéről
Pályi Gyula köszöntötte Herr Tamás NNÖ elnököt, majd megadta a szót a tájékoztató megtartásához.
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Herr Tamás elmondta, hogy az első félévben öt jelentős programjuk volt, a hagyományos borverseny
és a nemzetiségi délután mellett idén is megtartották a tavaly elindított húsvéti locsolóbált és a májusfaállítást is. Idén január 19-én az országos kitelepítési emléknapon tartott megemlékezést az
Önkormányzatuk, melyen részt vett és beszédet mondott dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott is.
Az országgyűlési választásokon idén első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy nemzetiségi listára
szavazzanak a nemzetiségi névjegyzékbe felvett választópolgárok közül azok, akik ennek kiterjesztését
kérték. Bár szavazati jogú képviselőt nem sikerült országos szinten az Országgyűlésbe juttatni, német
nemzetiségi szószóló vesz részt tanácskozási joggal a Parlament munkájában. Megköszönte a
nemzetiségi regisztrációban közreműködő segítők munkáját.
Több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ezek közül sajnos a hittantábor támogatására, az
iskolások Leutenbach-i táborára idén nem nyertek. Német nyelvű könyvekre és taneszközökre 100.000,Ft összegű támogatás érkezett, ezt saját forrásból további 150.000,- Ft-tal egészítették ki, így az
eredetileg tervezett beszerzés teljes mértékben megvalósulhatott. A 2014. évi BMI-hez benyújtott
pályázat is nyert, ezt a zeneterembe új bútor beszerzésére nyújtották be. A feladatalapú támogatás iránti
pályázat összeállításával sokat dolgoztak, a megítélt támogatás összege 1,3 M Ft.
A Német Nemzetiségi Közalapítvány rendezte meg idén is a pörköltfőző versenyt, továbbá
Leutenbachba a Hocketse-re is ők szervezik az utazást.
7. Napirendi pont: Tájékoztató a helyi adózásról
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a 2014. évi helyi adóbevételek teljesülését a 2014. június 30-i
állapot szerint. A tervezéshez viszonyítva időarányosan nincs elmaradás. Egyedül az átengedett
központi adó, nevezetesen a gépjárműadó esetében van elmaradás az előirányzathoz képest, ennek okát
nem érti, a Hivatal a behajtás érdekében intézkedni fog valamennyi lehetséges eszközzel.
8. Napirendi pont: A Művelődési Ház működése 2014. II. félévében
Dr. Németh József tájékoztatást adott, hogy Liebhardt András kérte fizetés nélküli szabadságának fél
évvel történő meghosszabbítását, 2014. december 31. napjáig. Dr. Gutbrod Gizella egy éves
jogviszonya 2014. június 30-án megszűnt, annak év végéig történő meghosszabbítása vonatkozásában
nem jött létre egyezség.
Ezzel az intézmény szakmai vezető nélkül működik ebben a félévben, az irányítást a fenntartó
Önkormányzat és annak polgármestere gyakorolja a munkavállalók felett és az intézmény tekintetében.
Az intézményben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott és az elmúlt időszakban betanult
munkatárs a napi ügyek intézését ellátja – a Hivatal munkatársainak segítségével –ebben az átmeneti
időszakban.
9. Napirendi pont: Jegyzőlakás bérbeadási szerződésének elfogadása
Pályi Gyula ismertette a bérlő által összeállított felmérést és kalkulációt a bérbe venni kívánt lakásban
elvégezni tervezett munkákról, melyek kalkulált összege 1.224 e Ft. A bérleti szerződés megkötése előtt
ennek tételes ellenőrzése szükséges.
Spanisberger János tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a leendő bérlővel együtt helyszíni bejárás
keretében a benyújtott kalkulációt egyeztette. Megítélése szerint – egy-két tételt kivéve, ami a
lakhatáshoz nem feltétlen szükséges – reális a kalkuláció, 1,2 M Ft összeget tart elfogadhatónak és a
bérleti díjba beszámítható összegnek. Természetesen a munkák befejezésekor tételes átadás-átvétel
szükséges, hogy mi készült el. Ez határozza meg a lelakható pontos összeget. Ennek időpontját és a
pontos összeget is rögzíteni kell a szerződésben. Javasolta továbbá annak rögzítését is a szerződésben,
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hogy a bérlőnek nincs visszakövetelésre joga, amennyiben a szerződés hamarabb megszűnik, mint a
beszámítási időszak. Ez a bérlő kockázata.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
76/2014. (VII. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
Veres Istvánnal lakásbérleti szerződést köt a Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. szám alatti, 1092/9
helyrajzi számú, 85 m2-es, komfortos önkormányzati lakásra az alábbiak szerint:
- bérleti díj havi 40.000,- Ft + közüzemi díjak;
- időtartam: amíg bérlő a Szentendrei Rendőrkapitányság, ill. a Visegrádi Rendőrőrs illetékességi
területén teljesít szolgálatot, de legfeljebb az aláírástól számított öt év;
- a bérlő által saját költségen elvégzendő – lakbérbe elszámolható – felújítási munkálatok értéke:
1,2 M Ft, befejezési határidő: 2014. december 31.;
- a bérlő által saját költségen elvégzett felújítási munkálatok lakbérben el nem számolt része nem
visszakövetelhető.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére a döntést követő 15 napon belül
10. Napirendi pont: Döntés a LED közvilágítási program indításáról, közbeszerzési szakértő
megbízása
Pályi Gyula ismertette a beérkezett közbeszerzési bonyolítói ajánlatot. A közvilágítási program
hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárás szabályai szerint bonyolítható, a beruházás becsült
ára alapján. A bonyolítói ajánlat, mely a közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedő feladatok elvégzésére
irányul, 500.000,- Ft összegű. Ennek ismeretében megfontolásra ajánlotta a program indítását.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy további egyeztetésekre van szükség a beruházás indítását
megelőzően, ezért az ügyben a döntéshozatalt elhalasztotta.
11. Napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület részére kiosztásra került a 2014. első-második negyedévi határozatok
végrehajtásáról, a megtett intézkedésekről összeállított tájékoztató, melyet dr. Németh József
ismertetett.
12. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Június 3-án rendkívüli ülést tartott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa. A kiírt intézményvezetői pályázat elbírálására
megválasztották a bíráló bizottságot. Tagjai: Dr. Dietz Ferenc polgármester, Rogán Antal polgármester,
Madár Csaba szakértő.
Június 4-én a polgármester részt vett a TÖOSZ fórumán, Szentendrén. A két fő téma a harmadik oldali
erőszak helyi szintű megelőzése, illetve a versenyképes Közép Magyarországi Operatív Program volt.
Június 5-én megtörtént a katolikus templom tornyába vezető T-Com optikai kábel átadás átvétele.
Önkormányzatunk a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola, illetve egyes közterületek
igénybevétele kapcsán volt érintett az eljárásban.
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Június 7-8-án a Művelődési Házban kétnapos rendezvény, jubileumi koncert megtartásával ünnepeltük
meg a Bogdányi Svábzenekar 25 éves fennállását.
Június 14-én az Általános Iskola meghívására a polgármester részt vett az iskolai ballagáson, illetve az
évzáró ünnepségen. Jelen volt a KLIK Szentendrei Tankerület 2014. július 1-től kinevezett új igazgatója
is.
Június 15-én fogadtuk Rajka-Dunakiliti egyházi kórusát, illetve a Kiss Vince rajkai polgármester által
vezetett delegációt. Bővíteni kívánjuk a jövőben a két település, ezen belül a német nemzetiségi
önkormányzatok, az egyházak, a kórusok közötti kapcsolatokat.
Június 19-én az alpolgármester részt vett Dömösön egy Duna és ártere szakmai terepbejáráson, amit a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hívott össze. Ennek célja a Natura 2000 fenntartási tervek
céljainak, az előírások betartásának az ismertetése volt.
Június 20-án ismét ülést tartott a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa. Megtörtént az intézményvezetői pályázatok elbírálása.
Három pályázat érkezett, az eddigi igazgatónő pályázata lett a nyertes.
Június 22-én a sportcsarnokban a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány és a Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány szervezésében és javára jótékonysági koncertet adott a Duna Szimfonikus Zenekar.
Június 26-án a Belügyminisztériumban egyeztetés volt a BATRt és a helyi szerkezeti tervek jobb
összehangolása céljából. Településünket az alpolgármester, Gubán Sándor főépítész, illetve dr. Gajdos
István településtervező képviselték.
Június 27-én a Duna parton megtartottuk a hagyományos Szent Iván éji rendezvényünket, köszönjük a
szervezők munkáját.
Június 28-án a Dunabogdányi Németekért Közalapítvány szervezésében lezajlott a hagyományos
pörköltfőző verseny, ahol a Bogdányok közötti együttműködés keretében részt vett Nyírbogdány
csapata is Balogh Tibor polgármester vezetésével.
A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az íjas vadászokkal kötött megállapodás alapján
elkezdődött a belterületeket is veszélyeztető vadak engedélyezett vadászata, már több mint 10 db
vaddisznót elejtettek.
13. Napirendi pont: Egyebek
a) Részvétel a nyírbogdányi cséplő-arató fesztiválon
Pályi Gyula ismertette a 2014. július 19-ei rendezvény programját. Hagyományőrző arató-cséplő
csapatot nem tudunk már kiállítani, de a rendezvényen a tervek szerint néhány fős delegációval részt
veszünk.
b) Kormosné Berinszki Ildikó bérleti díj tartozási ügye
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2012. második félévétől nem fizeti bérlő a
szerződés szerinti díjat. A per első fokon pernyertességünkkel zárult. Indítványozta fizetési felszólítás
kiküldését - 15 napos határidő biztosításával - azzal, hogy amennyiben nem fizeti meg a lejárt
tartozásokat, a sólyapálya használatát az Önkormányzat a továbbiakban a tartozás rendezéséig nem
engedélyezi Kormosné Berinszki Ildikó részére és a sólyapályához vezető sorompót lezárja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
77/2014. (VII. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
által létesített és kezelésében lévő sólyapálya használatát Kormosné Berinszki Ildikó (Kemping –
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 101.) részére nem engedélyezi egészen addig, amíg az elmaradt
összesen bruttó 694.593,- Ft összegű bérleti díj (2012. II. félév, 2013. I. és II. félév, 2014. év)
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megfizetésére nem kerül sor. Erre tekintettel a sólyapályához vezető sorompót a határozat
kézbesítésétől számított 15. nap elteltével a tartozás rendezéséig az Önkormányzat lezárja.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
c) Árvízi gyűjtés a szerbiai árvízkárosultak részére
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel egyeztetve árvízi
gyűjtést indít a szerbiai árvízkárosultak részére.
d) Bajczár János területvásárlási kérelme
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Bajczár János megvásárolná az Önkormányzattól
a Táncsics Mihály út – Arany János utca végén az 1324/12 helyrajzi számú telke, családi háza előtti
háromszögletű közterületrészt.
A Képviselő-testület elvileg egyetért a telekalakítással, de az ott húzódó belterületi határvonalon belül.
További egyeztetés szükséges.
e) Piac elhelyezése
A helyi termelői piacot szervező szövetkezet vezetője kérte, hogy a nyári időszakban a strand közelébe
települhessenek ki, akár heti gyakorisággal is.
A Képviselő-testület véleménye szerint ez nem lenne szerencsés, a piac a jelenleg kialakult helyén,
illetve a Heim pékség előtti területen működjön továbbra is.
f) Iskola kerítés festés folytatása
Gräff Albertné jelezte, hogy az idei önkéntes napon az iskolai kerítés újrafestését elkezdték. Az alapozó
festés elkészült, folytatni kellene. Közmunkásainkkal befejeztetjük a festési munkát.
g) Kerítésépítéssel kapcsolatos ügy
Schuszter Gergely tájékoztatást kért egy kerítésépítéssel kapcsolatos ügyben.
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselő-testületet az ügy állásáról. A szóban forgó Kert utcai
ingatlan hátsó közterület felőli drótkerítésének ügyében korábban a Szentendrei Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala járt el, és hozott kötelezést tartalmazó határozatot a szabálytalan kerítésrész
eltávolításáról.
Miután az Építésügyi Hivatal ellenőrzése során észlelte, hogy a korábban kihelyezett három sor
szögesdrót helyett vízszintes fa lécezést építettek, az ügyet áttette településképi polgármesteri
hatáskörbe. Ennek keretében az ingatlan hátsó közterület felőli kerítésének tetején létesített vízszintes fa
lécezés és annak tartószerkezete, valamint a drótkerítésen lévő műanyagszövet borítás eltávolítására
kötelező határozat került kibocsátásra a tulajdonos részére.
h) Hajókirándulás
Pályi Gyula tájékoztatást adott a Bogdányi nyár búcsúi rendezvényekről, a tervezett programokról.
Fehérvári Anna a hajókirándulásnál kevesebb önkormányzati hozzájárulást tartana elfogadhatónak,
kalkulációt kért a bevételek-kiadások megoszlásáról. Felvetette magasabb összegű jegyárak alkalmazását.
Emlékeztetett, hogy tavaly alapítványi hozzájárulás is érkezett.
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Spanisberger János szerint meg kell tölteni a hajót, reklámozni, propagálni kell a kirándulást minél
szélesebb körben. Másik lehetőség, hogy a tavalyi létszámhoz igazított méretű kisebb hajót kellene
rendelni.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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