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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-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
Dr. Németh József jegyző

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pozíciójának
betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése. Sajóhelyi Gábor igazgató jelölt meghallgatása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. Dunabogdány 2683 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos engedély nélküli hulladékkezelés
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. jóteljesítési garancia visszafizetése iránti pere
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Iskolai étkező berendezése - döntés
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Egyebek
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
pozíciójának betöltésére vonatkozó pályázat véleményezése. Sajóhelyi Gábor igazgató jelölt
meghallgatása
Pályi Gyula köszöntötte Sajóhelyi Gábort, majd megadta a szót bemutatkozása és pályázatának
ismertetése megtartására.
Salyóhelyi Gábor ismertette eddigi szakmai életútját. Magyar, népművelés, esztétika szakon végzett az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és rendelkezik a szükséges közoktatási
vezető végzettséggel. Harminc éves tanítási múlt van mögötte, két budapesti iskolában 5-5 évig igazgató
volt. Pedagógiai szakértőként és mozgókép/média tanárként is tevékenykedett. Ismertette pályázatát.
2009-ben is beadta pályázatát, akkor 80 % fölötti támogatottsága volt a nevelőtestület részéről, viszont a
fenntartó eredménytelenné nyilvánította a pályázatot. Elképzelése szerint az alapot a megfelelő
pedagógiai program és a tantestület adja, mindkettő rendelkezésre áll. Elemezte az iskola
kompetenciaméréseit, megítélése szerint nagy probléma nincs. Véleménye szerint az alapfokú iskolai
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nevelés területén az iskola megmaradásához kevés a 200 gyermek, két elsős osztályra lenne szükség
évről-évre, ezért az agglomerációból kb. 40 gyermek „idecsábítását” tartja szükségesnek. A művészeti
oktatásban pedig a zeneiskola mellé kézműves profil indítását fontolóra venné, akkreditált
tevékenységként. Kiemelte a képzés, továbbképzés fontosságát, valamint pályázati lehetőségek
felkutatását is. Az igazgató feladataként az anyagi erőforrásokért folytatott szakmai lobbi tevékenység
mellett a pedagógusok szakmai továbbképzésének koordinálását emelte ki. Ezen kívül a
hagyományápolásból és reformpedagógiai törekvések megteremtéséből származó ethosz kialakítását és
a folyamatos minőségbiztosítást ígérte megválasztása esetén. Évente 100-120 óra hospitálást végezne. A
belső auditálás, mérési-értékelési rendszer visszaállítását szükségesnek tartja. Végül kiemelte, hogy a
különböző PR-technikák és eszközök is nélkülözhetetlenek: egységes intézménykép, sok megjelenés, ediákújság, e-napló, programok, közösségi rendezvényeken megjelenés, identitás növelése.
Gräff Albertné hozzátette, hogy az elsőbe menő gyermeklétszám évről-évre változó, 26-45 között
mozog, az egy elsős osztály indítása a ritkább. Álláspontja szerint a legfőbb cél, hogy a dunabogdányi
gyermekek ne menjenek máshová, alsó tagozatban nincs igazán elszívó erő, viszont felsőben már igen
(Szentendre, Esztergom, Budapest irányába).
Spanisberger János 15:40 órakor megérkezett, a Képviselő-testület határozatképes 7 fővel.
Fehérvári Anna a pályázatban írtak egyes elemeire kérdezett rá (humanista értékrend, költségvetési
számok ismerete).
Sajóhelyi Gábor kifejtette, hogy megítélése szerint a gyermeket partnerként kell kezelni, a lényeg az,
hogy a pedagógus az értékek iránt nyitott, fejlődő személyiséget felszínre hozza. Az alapvető pénzügyigazdasági számok ismeretét elvárja a munkatársaitól.
Heim Ferenc szerint a leköszönő igazgató nagy munkabírású, de konfliktuskerülő személy, véleménye
szerint ezen változtatásra van szükség, ill. ezen a területen kell munkát végezni.
Gräff Albertné a nyugdíjkorhatár elérésére kérdezett rá.
Sajóhelyi Gábor elmondta, hogy az ötéves ciklust végig tudja csinálni, nincs annyi munkaviszonyban
töltött éve.
Ezt követően – képviselői indítványra – zárt ülésen vitatta meg a Képviselő-testület a pályázatot és a
meghallgatáson hallottakat, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Pályi Gyula – a zárt ülést követően – ismertette a 70/2014. (VI. 10.) önkormányzati határozatot.
2. Napirendi pont: Dunabogdány 2683 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos engedély nélküli
hulladékkezelés
Pályi Gyula elmondta, hogy a Cseresznyés utca - Sas utca találkozási pontjánál a Svábhegy oldalában
mély árok volt, amit évtizedek alatt bontott építési törmelékkel, földdel, és sajnos szeméttel is, töltöttek
fel. Ezt egy ismeretlen bejelentő 2010 elején bejelentette a környezetvédelmi hatóságnál, akik
önkormányzatunkat kötelezték az árok kiürítésére, a hulladék hulladékkezelőnek történő leadására.
Ennek becsült költsége több tíz millió forint (20-30000 m3-t kellene eltávolítani). Két év haladékot
kértünk, hogy valamilyen pályázati forrást biztosítsunk, de illegális lerakásokra nem jelent meg pályázat.
Bejelentettük, hogy forrás hiányában ezt az aránytalan kötelezést nem tudjuk teljesíteni, további
határidő módosítást kértünk. Ezt elutasították, megfellebbeztük a határozatot, de ezt is elutasították, és
2014. május 31-ig előírták a végrehajtást, egyben 150.000,- Ft bírságot is kiszabtak. A területet még 2010
őszén lezártuk, elkerítettük és a felszínről a kommunális és egyéb hulladékot eltávolítottuk. Sajnos azóta
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is hordtak ki ide rendszeresen hulladékot, még úgy is, hogy szétvágták a kerítést és nagyobb
mennyiséget öntöttek le teherautóról. Most annyit tudtunk csinálni, hogy mintegy 700.000,- Ft
ráfordítással a területből fél-egy méter mélyen kiszedettük az építési bontási törmeléket és a
kommunális hulladékot, és ezt hulladékkezelőnek átadtuk.
Mivel a rendezési tervben itt út kialakítása szerepel, javasolta határozat elfogadását arról, hogy az
Önkormányzat kezdeményezze azokat a szintén nem filléres hatósági eljárásokat, aminek
eredményeként a vízmosáson keresztül út jöhet létre. Nem lehet tudni, mi lesz az ügy vége és
kiszabnak-e újabb jelentős bírságot.
Nyomatékosan kért mindenkit, hogy ne rakjanak le sem itt sem máshol illegálisan hulladékot, szemetet.
Kérte továbbá, hogy, ha bárki ilyen tevékenységet észlelne, azt jelentse be a Polgármesteri Hivatalba. Az
Önkormányzat élni fog a büntetés, illetve a rendőrségi feljelentés eszközeivel.
Spanisberger János megfontolásra ajánlotta pl. kamera elhelyezését is, a tettenérés érdekében.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
71/2014. (VI. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatósági eljárást
kezdeményez a Dunabogdány 2683 hrsz.-ú vízfolyásként nyilvántartott ingatlan átminősítése
érdekében, tekintettel az alábbi körülményekre:
- az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint ugyan vízfolyásként van nyilvántartva, azonban a
valóságban évtizedek óta nem szolgál ekként, feltöltött földút gyakorlatilag, vízlevezető
funkciója nincsen;
- az ingatlan a település helyi építési szabályzatáról szóló 7/2005. (VI. 14.) önk. sz. rendelet
(HÉSZ) szabályozási tervlapján útként szerepel.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
3. Napirendi pont: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. jóteljesítési garancia visszafizetése iránti pere
Pályi Gyula tájékoztatást adott a per állásáról. A KVG Zrt. 2009. év közepén közbeszerzési eljárásban
megnyerte Dunabogdányban a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
közszolgáltatást. Alacsony árral nyertek, és vállalták azt is, hogy évente maximum az éves infláció 66 %ával emelhetik meg ezt. Jóteljesítési garanciaként a szerződésben 3 millió forint készpénzben történő
befizetésében egyeztek meg a felek. A KVG Zrt. a közbeszerzési eljárásban vállaltakkal szemben az első
lehetséges alkalommal másfélszeres árat akart érvényesíteni, amit az Önkormányzat nem fogadott el.
Jogszabályi okokon alapuló ellehetetlenülésre hivatkozva 2012. évben a közszolgáltatási szerződést
felmondták, az ilyenkor kötelező további 6 hónapig még elvégezték a hulladék elszállítását, alvállalkozó
bevonásával. 2012 közepén ezért új közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani a szomszéd
településekkel együtt, akiknél szintén felmondták a szerződéseket. 2013. év elején a KVG Zrt. a 3 millió
Ft jóteljesítési garancia visszafizetését kérte arra hivatkozva, hogy végig megfelelően teljesített. Ezt nem
fogadtuk el. Pert indítottak ellenünk. A bíróság nem vizsgálta a szerződés létrejöttének körülményeit,
hanem a 3 millió Ft és kamatai, valamint perköltség megfizetésére kötelezte Önkormányzatunkat.
Az Önkormányzat jogi képviselőjével egyeztetve, indítványozta annak megfontolását, hogy mivel nem
látszik esély arra, hogy másodfokon eltérő ítélet szülessen, a fellebbezés benyújtásától tekintsen el az
Önkormányzat. A 2014. évi költségvetésben pervesztesség esetére az általános tartalékba ez az összeg
betervezésre került.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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72/2014. (VI. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. által jóteljesítési garancia visszafizetése iránt indított perben a Szentendrei
Járásbíróság elsőfokú ítélete ellen fellebbezést nem nyújt be, az ítéletet tudomásul veszi.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
4. Napirendi pont: Iskolai étkező berendezése - döntés
Schuszter Gergely tájékoztatást adott az új iskolai étkező konyhatechnológiai berendezései
beszerzésére beérkezett ajánlatokról. Az egyeztetett műszaki tartalom ismeretében megérkezett
mindhárom ajánlat, a legkedvezőbb bruttó 3,3 M Ft összegű ajánlatot az Attase Gastro Kft. tette. A
beszerzés ideje a megrendeléstől számított 4-6 hét, a beszerelés és beüzemelés után van mód a
használatbavételi eljárás lefolytatására.
A konyhatechnológia mellett az étkezőtér belső burkolása körében lehetséges megoldásként korábban
felmerült a fal meghatározott magasságig történő fa burkolása. Ezzel a megoldással 1,3 m magasságig
történő burkolásra beérkezett ajánlat 1,2 M Ft + ÁFA összegű. Ebben a körben a Képviselő-testület
egyetértett abban, hogy eltérő műszaki megoldásra is ajánlatot kérjen az Önkormányzat.
Az étkezőtér berendezése (asztal – szék) kapcsán tájékoztatást adott arról, hogy belső építésszel
egyeztetve ajánlatot kér, a kiadás várható nagyságrendje 750 e – 1 M Ft. Ezt is a hitelkeret terhére
elszámolva kellene beszerezni, amennyiben mód van erre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
73/2014. (VI. 10.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai étkező
konyhatechnológiai eszközeit – a melléklet szerinti műszaki tartalommal – az Attase Gastro Kft.től (1134 Budapest, Apály u. 3.) rendeli meg 2.593.178,- Ft + ÁFA (bruttó 3.293.335,- Ft) vállalási
áron, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont: Egyebek
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula - a zárt ülést követően - 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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