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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 21-én
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
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı
Spáthné Faragó Éva igazgató
Kammerer Istvánné óvodavezetı
Oláh Józsefné gazdálkodási vezetı fıtanácsos

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Tahi tőzoltóırs létesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. A 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

2011. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díj Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

KMRFT-CÉDE-041/2009. pályázat kapcsán keletkezett maradványról szóló lemondó
nyilatkozat
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Rendırségi körzeti megbízott bérlakása, jegyzıi lakás átmeneti bérbeadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Elter István építési engedélyezési ügye (Szent János tér 3.)
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

7.

Borda Húsüzemmel kapcsolatos beadványok és panaszok
ZÁRT ÜLÉS
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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1. Napirendi pont: Tahi tőzoltóırs létesítése
Pályi Gyula ismertette az egységes elıterjesztést, a határozati javaslathoz két kiegészítést javasolt.
Az egyik kiegészítés a határozati javaslat harmadik bekezdésére vonatkozik, a kiegészített szöveg a
következı: „A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat és a Társulási
Szerzıdés elıkészítésére, és a Képviselı-testület által történı jóváhagyást követıen annak
aláírására.” A másik kiegészítés pedig a pénzügyi fedezet vonatkozásában felsı határ beépítésére
irányul, a kiegészített szöveg a következı: „A Képviselı-testület elfogadja a beruházás pénzügyi
számítását, az 1. sz. melléklet szerint biztosítja a pénzügyi fedezetet, 100 M Ft nettó bekerülési érték
erejéig.”
Megismételte a képviselık elıtt már ismert álláspontját, miszerint elkötelezett a részvétel mellett, a
kivitelezéshez szükséges éves hitelrészt kigazdálkodhatónak tartja. Ismertette továbbá a Pénzügyi-,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február 16-ai ülésén hozott határozatát,
miszerint bár minden tag kiemelte az ügy fontosságát – a Bizottság a költségvetési helyzetre
hivatkozva, nem támogatta a tőzoltóság megépítését.
A Képviselı-testület a kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátott határozati javaslatot 1 igen és 6
nem szavazattal nem fogadta el.
Liebhardt András javasolta, hogy a Tahi tőzoltóırs elvi támogatásáról hozzon határozatot a
Képviselı-testület, azzal, hogy forrást azonban jelen helyzetben az idei költségvetésében nem tud
biztosítani.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
22/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Tahi
tőzoltóırs megvalósítását elvi szinten támogatja, fontosságát nem vitatja, azonban ahhoz
forrást biztosítani jelen helyzetben a 2011. évi költségvetésében nem áll módjában.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: Tahitótfalu polgármesterének értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

2. Napirendi pont: A 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása II.
fordulóban
Pályi Gyula ismertette, hogy a 16/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat alapján átdolgozásra
került a költségvetési rendelettervezet.
Oláh Józsefné részletesen ismertette elıbb a tervezet kiadási, majd bevételi oldalának tételeit. Az 1.
napirendi pont következtében a tőzoltóırsre betervezett önrész és 2011. évi kamat 1,01 M Ft
összegének sorsáról rendelkezni kell a költségvetés elfogadásakor. A költségvetés egyensúlya az
áttervezés után helyreállt, fıösszege 450.324 eFt, a tartalék 1564 eFt, ez a tőzoltóırsre tervezett 1,1
M Ft összegével változhat.
Pályi Gyula ügyrendi szavazást követıen megadta a szót Sápi Andrásnak (Dunabogdányi
Hegylakók Egyesülete elnöke).
Sápi András a parlagfő-irtáshoz használt motoros főkasza üzemanyagköltségéhez, valamint a téli
madáretetéshez kérte a tervezett egyesületi támogatás 50 eFt-tal történı megemelését.
Pályi Gyula javasolta, hogy a márciusi adóbefizetések tükrében döntsön errıl a kérésrıl a
Képviselı-testület.
3

Spáthné Faragó Éva elmondta, hogy nem volt könnyő összeállítani az 5 %-os rezsicsökkentést,
nagy az iskola dologi kiadása, ebbıl kb. 30 % rezsiköltség. Örömét fejezte ki viszont a cafeteria
megtartása miatt.
Kammerer Istvánné is köszönetét fejezte ki a cafeteria megtartása okán.
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi-, településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatait, döntéseit. Kérte továbbá, hogy a szigorú költségvetési gazdálkodásra tekintettel
negyedéves költségvetési felülvizsgálatot vezessenek be.
Fekete Péter a strandüzemeltetés címén tervezett bevételek lehetıség szerinti növelését
indítványozta, hiszen a terület használói profitot termelnek ebbıl, jó lenne az Önkormányzatnak is
kis haszonnal számolnia ezen a területen. Javasolta továbbá, hogy a helyi televízió támogatása az
eredeti összeggel szerepeljen, így a tőzoltóırs 1,01 M Ft összegébıl 575 eFt a helyi TV
támogatására kerüljön át, a többi pedig a tartalékot növelje.
Pályi Gyula Fekete Péter módosító indítványát befogadta, azzal együtt fogja a rendelettervezetet
szavazásra bocsátani. A költségvetés fıösszege 450.324 eFt, a tartalék pedig 1,999 eFt.
Schuszter Gergely a mezııri szolgálat bevezetésének elhalasztására irányuló módosító indítványt
terjesztett elı.
Liebhardt András úgy vélte, hogy szükség van erre a szolgálatra több okból is, nincs más eszköze
az Önkormányzatnak, ugyanakkor például az illegális szemétlerakások miatti büntetések és
költségek az Önkormányzatot terhelik.
Fehérvári Anna javasolta, hogy a tőzoltóırs 1,01 M Ft összegébıl fennmaradó 435 eFt a mezıır
dologi kiadásaira fordítsák.
A Képviselı-testület Schuszter Gergely javaslatát – mely a mezııri szolgálat bevezetésének
elhalasztására irányult – 3 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna javaslatát – mely a mezııri szolgálat dologi kiadásaira 435
eFt összeg betervezésére irányult – 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal elvetette.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem mellett elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendeletét a 2011. évi
önkormányzati költségvetésrıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

3. Napirendi pont: 2011. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díj Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt.
Pályi Gyula elmondta, hogy a hulladékszállítást végzı Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
megküldte a 2011. évi közszolgáltatási díjra vonatkozó értesítését, továbbá ugyanígy a számlázás,
díjbeszedés, nyilvántartás, hátralékkezelés 2011. évi díját. Mindkettı a 201. évi infláció 66 %-ával
módosított összeg, a közszolgáltatási szerzıdés szerint. A közszolgáltatási szerzıdés módosítását is
kérte a Zrt. a lerakóhelyek vonatkozásában, a két újonnan megjelölt lerakók által kiállított befogadó
nyilatkozatot viszont nem küldtek. Ez szükséges a jóváhagyáshoz.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
23/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés 2011. évre érvényes
közszolgáltatási díját 13.165.432,- Ft + ÁFA/év összeggel, továbbá Számlázás,
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díjbeszedés, nyilvántartás, hátralékkezelés címén megállapított díjat 2.064.680,- Ft +
ÁFA/év összeggel jóváhagyja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Közszolgáltatási szerzıdés módosításának jóváhagyásához a lerakóhelyek által kiállított
befogadó nyilatkozat megküldését kéri.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Zrt. értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

4. Napirendi pont: KMRFT-CÉDE-041/2009. pályázat kapcsán keletkezett maradványról szóló
lemondó nyilatkozat
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
24/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a KMRFT-CÉDE-041/2009
regisztrációs számú pályázatával kapcsolatosan felmerült 61.252,- Ft támogatásról lemond,
valamint felhatalmazza a Polgármester urat, hogy a lemondó nyilatkozatot aláírja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

5. Napirendi pont: Rendırségi körzeti megbízott bérlakása, jegyzıi lakás átmeneti bérbeadása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a körzeti
megbízottnak biztosítandó szolgálati lakás március 1-ig kiürül. Szabó Zoltán Sándor festımővészkarikaturista viszont azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy július 31-ig a szomszédos
jegyzıi szolgálati lakásba tárolhassa saját dolgait, bérleti szerzıdés keretében.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
25/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jegyzıi
szolgálati lakás földszinti helyiségeit 2011. március 1. napjától 2011. július 31. napjáig terjedı
határozott idıre Szabó Zoltán Sándor festımővész-karikaturista részére bérbe adja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés elıkészítésére és aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

6. Napirendi pont: Elter István építési engedélyezési ügye (Szent János tér 3.)
Pályi Gyula ismertette a Képviselı-testület kérése nyomán a hagyományos bogdányi stílusra
áttervezett engedélyezési dokumentációt, melyet kiosztott a képviselıknek.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati
javaslatokat.
26/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Elter István
2000 Szentendre, Kovács L. u. 34. szám alatti lakos kérelmére hozzájárul a helyi értékvédelem
hatálya alá tartozó Dunabogdány, (Szent János tér) 3. hrsz. alatti ingatlanon tervezett lakóház
Benedetti Tibor (1033 Budapest, Selyemfonó u. 2., É2 01-0638) tervezı építész által készített
építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti megépítéséhez.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

27/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Elter István
2000 Szentendre, Kovács L. u. 34. szám alatti lakos kérelmére a Dunabogdány, (Szent János
tér) 3. hrsz. alatti ingatlanon lévı 2 db fa kivágását engedélyezi az ingatlanon tervezett lakóház
építése miatt, a telken más helyen történı pótlási (faültetési) kötelezettség mellett.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül

7. Napirendi pont: Borda Húsüzemmel kapcsolatos beadványok és panaszok
A 7. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.

Pályi Gyula polgármester a zárt ülés lezárása után ismertette a 28/2011. (II.21.) önkormányzati
határozatot.
28/2011. (II. 21.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bem J. 7.
szám alatti ingatlanon történı állattartással kapcsolatban érkezett panasszal kapcsolatos
döntés érdekében helyszíni szemle megtartását tartja szükségesnek a polgármester és a
jegyzı részvételével.
2. A Képviselı-testület a polgármester útján felkéri a jegyzıt, hogy a környezetvédelemrıl
szóló 10/1998. (VI.22.) önk. számú rendelet 19. § szerinti építési engedély meglétét és
szükségességét vizsgálja meg, és a Képviselı-testület részére adjon tájékoztatást.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester és Dr. Németh József jegyzı
Határidı: 2011. március 7.
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Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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