Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. MÁRCIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-án
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl

Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Jelezte, hogy a meghívóban írt napirendeken kívül
egy napirend sürgısséggel történı felvételét javasolja, melynek tárgya: Pályázat sporttelep kispálya
és nagypálya felújítására.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Stampok Kft. település rendezési szerzıdéssel, belterületbe vonással kapcsolatos határozati
javaslatok
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Megállapodásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

Társulás

3.

Danubia Televízió együttmőködési megállapodás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

Brüsszelnet Sales Network Kft. együttmőködési keretszerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Pályázat sporttelep kispálya és nagypálya felújítására
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

módosított

Társulási

1. Napirendi pont: Stampok Kft. település rendezési szerzıdéssel, belterületbe vonással
kapcsolatos határozati javaslatok
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A településrendezési szerzıdés alapján összeállított
dokumentáció földhivatali benyújtását követıen három végzés érkezett, a termıföldnek minısülı
területrészek vonatkozásában hiánypótlást írt elı a Földhivatal, az erdıterületek vonatkozásában
áttette az Erdészeti Igazgatósághoz a kérelmet, a már kivett területek tekintetében pedig az eljárást
megszüntetı végzést hozott. A hiánypótlás keretében kért szükséges képviselı-testületi
határozatokat a Hivatal elıkészítette.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
37/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 0236/3,
0237/3, 0237/4, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/13, 0237/14, 0237/16 hrsz.-ú rét mővelési ágú
termıföld teljes területének, valamint a 0237/17 hrsz. a) alrészlet rét, 0237/20 hrsz. b) alrészlet
rét, 0234/2 hrsz. b), c) alrészlet rét mővelési ágát érintı területrész végleges más célú
hasznosítását és belterületbe vonását kezdeményezi az alábbi területfelhasználási céllal:
- A terület az Önkormányzat szándékai szerint – melyet a Szabályozási Tervben (HÉSZ)
rendeletben is meghatározott – a turizmus, a kiránduló-, és idegenforgalom, a sportolás és
szabadidı eltöltés, a hosszabb idıtartamú üdülés célját, valamint az ezen célokhoz
szükséges infrastruktúra kiépülését szolgálja.
- A terület jelenleg elhanyagolt, mezıgazdasági céllal nem hasznosított. A talaj átlagosnál is
gyengébb minıségő, köves, agyagos. Ennek megszüntetése, a terület más célú hasznosítása,
fejlesztése indokolt.
- A területre a belterületbe vonást követıen a településszerkezeti tervben, és a 7/2005.
(VI.14.) önk.sz. rendeletben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott Kr jelő Különleges
rekreációs terület övezet elıírásait kell alkalmazni.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

38/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 0236/3,
0237/3, 0237/4, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/13, 0237/14, 0237/16 hrsz.-ú rét mővelési ágú
termıföld teljes területének, valamint a 0237/17 hrsz. a) alrészlet rét, 0237/20 hrsz. b) alrészlet
rét, 0234/2 hrsz. b), c) alrészlet rét mővelési ágát érintı területrész belterületbe vonható, az
Önkormányzat vállalja az ingatlanok, földrészletek 4 éven belüli a településszerkezeti tervben
meghatározott célra történı tényleges felhasználását.
Indokolás a területrész belterületbe csatolásának aktuális volta, idıszerősége alátámasztására:
- A terület belterületbe csatolása 2006-ban bekerült a Szabályozási Tervbe (HÉSZ), a Kr jelő
Különleges rekreációs terület övezet építési elıírásainak alkalmazásával, tekintettel arra,
hogy a turizmust kiszolgáló infrastruktúra épülhessen ki.
- Az Önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott cél megvalósítására
településrendezési szerzıdést kötött a Stampok Kft.-vel 2010. szeptember 28-án a a terület
ilyen irányú fejlesztése érdekében.
- A terület más célú hasznosítása és belterületbe vonása szükséges és aktuális tekintettel arra,
hogy a dunakanyari turizmus és idegenforgalom fejlıdése folyamatos, ebben Dunabogdány
is részt kíván venni, kormányzati és önkormányzati szándék is az idegenforgalmi kínálat
bıvítése, ennek érdekében a kormányzat ún. TDMSZ-ek létrehozását ösztönzi az
összehangolt, egymást erısítı megjelenés, fellépés érdekében, a Stampok Kft. a
dunakanyari TDMSZ alapító tagja.
- A terület más célú hasznosítása és belterületbe vonása szükséges és aktuális továbbá
tekintettel arra, hogy részben már elkészültek a területen infrastrukturális beruházások a
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fenti célok érdekében, viszont a turisztikai igények megnövekedtek, és a folyamatosan
gyarapodó igények kiszolgálásában Dunabogdánynak is ki kell vennie a részét, így a
további fejlesztéshez, a turisztikai kínálat bıvítéséhez elengedhetetlen a belterületbe vonás
megvalósulása. A terület társadalmi, gazdasági fejlıdését annak belterületbe vonásával
lehet elımozdítani.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

Schuszter Gergely képviselı 18:00 órakor megérkezett az ülésre, a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes.

2. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított
Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Pályi Gyula ismertette a Társulási Megállapodás módosításának körülményeit, a Társulás egy
uniós pályázaton indul, mely egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer-fejlesztést irányoz elı, a
pályázathoz szükséges önrészt közbeszerzési pályázaton kiválasztandó üzemeltetınek kell majd
biztosítania, nyertes pályázat esetén pedig a kiépülı rendszer 30 évre fenntartandó. A módosított
Társulási Megállapodás jóváhagyása a pályázat benyújtásához szükséges.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
39/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya, Fı tér 6.) módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

3. Napirendi pont: Danubia Televízió együttmőködési megállapodás
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, a Danubia Televízió Mősorszolgáltató Nonprofit Kft. a
2011. évi együttmőködésre vonatkozó megállapodást elıkészítette, a 2011. évi költségvetésben
elıirányzott 1.575.000,- Ft megfizetése három részletben történne. Felhívta a figyelmet az
önkormányzati hirdetmények, közlemények, hirdetések kihasználására.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
40/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Danubia Televízió Mősorszolgáltató Nonprofit
Kft.-vel (2022 Tahitótfalu, Mátyás király út 3.) kötendı együttmőködési megállapodást,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
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Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül

4. Napirendi pont: Brüsszelnet Sales Network Kft. együttmőködési keretszerzıdés
Pályi Gyula elmondta, hogy Schuszter Gergely képviselı úrral személyesen is tárgyaltak a
pályázatíró céggel, a tervezett együttmőködés keretében a cég pályázatfigyelést végez, valamint a
kiválasztott pályázatokat teljes körően menedzseli az összeállítástól kezdve – nyertes pályázat
esetén – egészen a projekt lezárásáig.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
41/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a Brüsszelnet Sales Network Kft.-vel (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 125.) vissza nem térítendı pályázati támogatási lehetıségek
felkutatása, pályázatfigyelés tárgyában kötendı együttmőködési keretszerzıdést, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül

5. Napirendi pont: Pályázat sporttelep kispálya és nagypálya felújítására
Pályi Gyula elmondta, hogy a pályázati lehetıség egy BM rendeletben jelent meg, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyban. A pályázaton a sporttelep kis-, és
nagypálya felújítása szerepelne, melynek költségvetését és a tervezett munkák leírását a
Dunabogdányi Sportegyesület összeállította. A pályázat benyújtási határideje: 2011. március 31. Az
önrész 20 %, itt várható magánszemélyek és cégek támogatása.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
42/2011. (III.28.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
1. dönt arról, hogy indul a 7/2011 (III.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítására kiírt pályázaton
2. biztosítja 2011. évi költségvetésében a pályázathoz szükséges önerı mértékét (20%), azaz
2.021.494 Ft-t
3. felhatalmazza a polgármestert azon nyilatkozat megtételére, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg, és nem
adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére
4. felsorolja a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket
• tanuszoda mőködtetése-karbantartása
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úszásoktatás biztosítása óvodásoknak és iskolásoknak tanórai kereteken belül
tornacsarnok mőködtetése-karbantartása
tornaórák biztosítása a tornacsarnokban és a sporttelepen óvodásoknak és iskolásoknak
tanórai kereteken belül
egyéb sportcélú rendezvények biztosítása a tornacsarnokban és a sporttelepen
sporttelep mőködtetése-karbantartása
sporttelep füves nagypályájának, kézilabda salakpályájának, tenisz salakpályájának,
öltözıjének, a játszótér karbantartása
a sporttelepen megtartott versenyek, rendezvények biztosítása
Kihívás napjának lebonyolítása a településen
csatlakozás országos rendezvényekhez
egészségmegırzı program lebonyolítása, amennyiben a TÁMOP-6.1.2/KMR/09/1
kódjelő pályázat eredményes lesz (10millió Ft összértékben)

5. nyilatkozik, hogy a 2011. évi költségvetésben a sportra fordítandó összeg: 1.000.000 Ft
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 18:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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