Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án
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. Ismertette a napirendi pontokat. Jelezte, hogy az 5. napirendi pontot visszavonja,
továbbá kérte napirendre venni a Sörpult Kft. kérelme tárgyú napirendet.
Schuszter Gergely javasolta, hogy az 1. napirendet követően kerüljön sor a meghívó szerinti zárt ülés
megtartására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat,
sürgősségi indítvánnyal, illetőleg a tárgyalási sorrend megváltoztatásával.
Napirendi pontok:
1. Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítása. Az új egységes településszerkezeti terv, HÉSZ elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
3. Tiszteletbeli polgári cím adományozása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
4. Dunabogdány Árpád utca 1230 hrsz. előtt szakaszoló tolózár beépítéséhez közútkezelői
hozzájárulás
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
5. Dunabogdány 246. hrsz. ingatlan ivóvízzel ellátásához vízvezetési szolgalmi jogi megállapodás
elfogadása
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
6. Sailer Susanne fellebbezése a Dunabogdány Kert utca 18. házszám alatt épített kerítés átalakítására
kiadott 476-2/2014. ikt. sz. határozattal szemben
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
7. Sörpult Kft. kérelme
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
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8. Farkasdi Gyöngyi kérelme szennyvíz bekötési érdekeltségi hozzájárulás részletfizetéssel történő
befizetésére
Előterjesztő: Pályi Gyula polgármester
9. Egyebek
1. Napirendi pont: Dunabogdány településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosítása. Az új egységes településszerkezeti terv, HÉSZ elfogadása
Pályi Gyula köszöntötte Gubán Sándor települési főépítészt, majd megadta a szót az előterjesztés
ismertetésére.
Gubán Sándor tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az állami főépítészi egyeztetés szerint
megtörtént a településszerkezeti tervnek és a terv alátámasztó munkarészének kijavítása. Ennek
megfelelően az iparterületen a belterületi határ tervezett módosítása a 0179/360 hrsz.-ú és a 0179/298
hrsz.-ú ingatlanokat érintően elhagyásra kerül.
Ugyanígy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv (HÉSZ) végleges formájában való előkészítése is
megtörtént. Tételesen ismertette a HÉSZ esetében még szükséges pontosításokat.
Ismertette továbbá a beérkezett véleményeket, észrevételeket és az azokra adott válaszokat, melyek
elfogadásáról a Képviselő-testület hoz döntést. Ezzel zárul le a településrendezési eszközök
módosításának véleményezési szakasza. Ezt követi a végső szakmai véleményezési szakasz, melynek
során az állami főépítésznek kell megküldeni az elfogadásra, jóváhagyásra alkalmasnak ítélt
településszerkezeti tervmódosítás tervezetet, és HÉSZ-tervezetet az eljárásban keletkezett valamennyi
dokumentummal együtt, záró vélemény kiadása érdekében.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
83/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunabogdány településszerkezeti
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához beérkezett
véleményeket, észrevételeket megtárgyalta, és azokról – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. §
(2)-(3) bekezdésében biztosított jogkörében – a jelen határozat 1. számú mellékletét képező
összefoglaló táblázat szerint döntött.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
84/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Dunabogdány Község Településszerkezeti Tervének módosítása az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal (rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT-1/2014) elfogadásra
alkalmas,
2. a Településszerkezeti Terv módosítás keretében az alábbi terület-felhasználás változásokat
fogadja el:
2.1.
A 2877, 2882-2889 hrsz.-ú ingatlanok kertes mezőgazdasági terület-felhasználásának
módosítása kertvárosias lakóterületre – 8.097 m² (Változások 2. pont)
2.2.

A 717/2 hrsz.-ú közlekedési terület – út terület-felhasználásának módosítása
kertvárosias lakóterületre - 1.518 m² (Változások 4. pont)
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2.3.

A) A 719/1 hrsz.-ú közlekedési terület - út terület-felhasználásának részbeni módosítása
kertvárosias lakóterületté, 1.157 m² és
B) A 716/1 hrsz.-ú kertvárosias lakóterület terület-felhasználásának részbeni módosítása
közlekedési területté, 301 m² (Változások 5. pont)

A 0179/298 hrsz. és a 0179/360 hrsz. jelenlegi védelmi rendeltetésű erdő területbe sorolt
részeinek terület-felhasználás módosítása, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre, 12.012
m² (Változások 7.1. pont) esetében a Képviselő-testület eláll a változtatás szándékától.
2.4.

A 0173/1 hrsz.-ú ingatlan egy részének és a 0161/1 hrsz.-ú közlekedési terület területfelhasználás módosítása településközpont vegyes területté, 2.581 m² (Változások 7.2.
pont)

2.5.

A) A 990/2 hrsz. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület terület-felhasználás
módosítása, zöldterületté (közpark), 2.660 m²
B) A 986-988 hrsz. kertvárosias lakóterület terület-felhasználás módosítása,
településközpont vegyes területté, 1.997 m²
C) A 991/4 és a 989 hrsz. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület terület-felhasználás
módosítása, településközponti vegyes területté 3.470 m²
D) A 992 hrsz. kertvárosias lakóterület terület-felhasználás módosítása, közlekedési
területté – tér, gyalogút, 852 m² (Változások 7.3. pont)

2.6.

A) Az 1707/1-2 hrsz. zöldterület terület-felhasználás módosítása, közlekedési területté,
3.810 m²
B) – A zöldterület terület-felhasználás módosítása, kertvárosias lakóterületté, 444 m²
(Változások 10. pont)

2.7.

A) A 2550/1, 1348/1 hrsz. és a 2555, 2556 hrsz. egy részének kertvárosias lakóterület
terület-felhasználás módosítása, közlekedési (út) területté 3.451 m²
B) A 2536/3 hrsz. közlekedési terület terület-felhasználás módosítása, zöldterületté –
közpark, 2.289 m²(Változások 11. pont)

3. a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv Leírása - 2.
számú melléklet szerinti tartalommal állapítja meg,
4. a 60/2005. (VI.13.) Önk. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet a módosított
Településszerkezeti Terv hatályba lépésének napján hatályon kívül helyezi, kivéve a Bergmanntó és környezetére vonatkozó elhatározását („Bergmann-tó és Stampok szabadidő park”
névvel),
5. a 60/2005. (VI.13.) Önk. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervének a Bergmanntó és környezetére vonatkozó elhatározását („Bergmann-tó és Stampok szabadidő park”
névvel) továbbra is fenntartja hatályában, azaz a terület távlatban továbbra is rekreációs
területként tervezett.
A terület határait a község településszerkezeti tervében rögzíteni kell.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
85/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- Dunabogdány helyi építési szabályzata és szabályozási terve tervezetét a jelen határozat 1.
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-

számú mellékletében felsorolt pontosításokkal jóváhagyásra alkalmasnak tartja,
felkéri a polgármestert, hogy – miután a véleményezési szakasz lezárult – a Dunabogdány
helyi építési szabályzata és szabályozási terve tervezetét egységes szerkezetben, az eljárás
során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb
dokumentum kíséretében végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg.

Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
3. Napirendi pont: Tiszteletbeli polgári cím adományozása
A 2. és 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Pályi Gyula – a zárt ülést követően – ismertette a 86/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozatot.
Schuszter Gergely 17:10 órakor távozik az ülésről, a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
4. Napirendi pont: Dunabogdány Árpád utca 1230 hrsz. előtt szakaszoló tolózár beépítéséhez
közútkezelői hozzájárulás
Pályi Gyula ismertette az Észak-Budai Zrt. kérelmét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
88/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 1249 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan tulajdonosa – közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 1230 hrsz-ú ingatlan előtt szakaszoló tolózár
beépítéséhez az Árpád utca felbontásához PST: 4514N078. számú 2014. február 24-én kelt
tervben foglaltak szerint.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül
5. Napirendi pont: Dunabogdány 246. hrsz. ingatlan ivóvízzel ellátásához vízvezetési szolgalmi jogi
megállapodás elfogadása
Pályi Gyula ismertette, hogy korábban a Képviselő-testület elvi egyetértését fejezte ki abban, hogy a
246 hrsz.-ú és szomszédos telkek ivóvíz-ellátása az Önkormányzat tulajdonát képező 241 hrsz.-ú
ingatlanon keresztül valósuljon meg, mivel a ciszternák felől nem tudnak vizet kapni. A Kálvária lejtő
alatt átfúrással készülne el a vezeték. A korábban készíttetett megoldási vázrajz alapján elkészült az
ivóvíz-vezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajz és szolgalmi jogi megállapodás.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Kálvária lejtőn csak átfúrással készülhet a vezeték,
továbbá a munkálatok alatt gépjárművek nem hajthatnak be a Kálvária lejtőre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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89/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a
dunabogdányi 246 hrsz.-ú és szomszédos telkek ivóvíz-ellátása az Önkormányzat tulajdonát
képező 241 hrsz.-ú ingatlanon keresztül valósuljon meg a Vetület-Geo Kft. által készített
3V/2014. és 3V/2014/2 munkaszámú változási vázrajzok alapján, az alábbi feltételekkel:
- a dunabogdányi 253 hrsz.-ú ingatlanon (Kálvária lejtőn) csak átfúrással készülhet a
vezeték,
- a dunabogdányi 253 hrsz.-ú ingatlanra (Kálvária lejtő) a munkálatok alatt gépjárművek
behajtása tilos.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja
az Önkormányzat tulajdonát képező dunabogdányi 241 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vízvezetési
szolgalmi jogi megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
6. Napirendi pont: Sailer Susanne fellebbezése a Dunabogdány Kert utca 18. házszám alatt épített
kerítés átalakítására kiadott 476-2/2014. ikt. sz. határozattal szemben
Pályi Gyula tájékoztatást adott arról, hogy a Hunyadi utca és Bem József utca közötti közben a helyi
építési szabályzat előírásaitól eltérően megépített kerítés átalakítására kiadott polgármesteri településképi
határozatot a tulajdonos megfellebbezte. A fellebbezés elbírálása képviselő-testületi hatáskör.
Dr. Németh József ismertette az ügy előzményeit, az első fokú határozatot, a fellebbezési kérelmet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
90/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sailer Susanne 2023
Dunabogdány, Kert u. 18. (194 hrsz.) kerítésépítéssel kapcsolatos településképi ügye tárgyában a
polgármester 2014. július 7-én kelt 476-2/2014. ikt. számú határozatát helyben hagyja.
A Képviselő-testület felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy a szóban forgó kerítést az érvényes
helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően kell kialakítani, a megvalósítás előtt főépítészi
egyeztetés és településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: az ügyfél értesítésére: a döntést követő 15 napon belül
7. Napirendi pont: Sörpult Kft. kérelme
Pályi Gyula ismertette a Kft. képviseletében Lőrinc Miklós ügyvezető kérelmét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
91/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerint – jóváhagyja az Önkormányzat és a Sörpult Kft. (2023 Dunabogdány, 924 hrsz.)
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között kötendő bérleti szerződésmódosítást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: Farkasdi Gyöngyi kérelme szennyvíz bekötési érdekeltségi hozzájárulás
részletfizetéssel történő befizetésére
Pályi Gyula ismertette a kérelmet, mely az Arany J. utcában lévő telek szennyvízbekötéséhez szükséges
közműfejlesztési hozzájárulás havi 15.000,- Ft-os részletekben történő megfizetésére irányul. A
szennyvízbekötés terve még nem készült el, a részletfizetési megállapodásra abban az esetben van mód,
amennyiben a tervhez való önkormányzati hozzájárulás megadásával egyidejűleg kérelmező igazolja az
első részlet befizetését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
92/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Farkasdi Gyöngyi
részére – kérelmére – a dunabogdányi 1317/2 hrsz.-ú ingatlan (egy bekötés) szennyvízbekötéséhez
fizetendő 200.000,- Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére részletfizetési
kedvezményt biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részletfizetési megállapodás aláírására az
alábbi feltételekkel:
- az első részlet: 20.000,- Ft, a további részlet havi 15.000,- Ft összegű;
- az első részlet befizetését a rákötési tervhez való önkormányzati hozzájárulás megadása
iránti kérelemmel egyidejűleg kérelmezőnek igazolnia kell;
- a további részletek minden hónap 15. napjáig fizetendők.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a döntést követő 15 napon belül
9. Napirendi pont: Egyebek
a) Bajczár János területvásárlási kérelme
Az Arany János utca felső szakaszán az 1324/12 helyrajzi számú lakótelek tulajdonosa kérelmezte a
telke előtti, az úthasználathoz nem szükséges háromszög alakú, kb. 100 m2-es közterület darab
megvásárlását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
93/2014. (VIII. 28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a dunabogdányi 1324/13 hrsz.-ú kivett út ingatlan előtti közterületrészt annak pontos
kimérését követően értékesíteni kívánja;
- a kialakuló területrész eladási árát 5.000,- Ft/m2 összegben állapítja meg;
- a kimérés költsége, továbbá az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli;
- a végleges adásvételhez a területrészt ki kell vonni a forgalomképtelen vagyoni körből.
Felelős: Pályi Gyula polgármester
Határidő: a kérelmező értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula 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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